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پیمان وهابزاده

تصویری از یک گرافیتی در تهران ،نقاش ناشناس
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دربارهی نویسنده
پیمان وهابزاده در در تهران زاده شد و در سال  ۸۶۳۱به کانادا مهاجرت کرد و بع
از ادامهی تحصدی در رشدتهی جامعهشدناسدی و انندانشدناسی ،پس از اخذ دکترای
جامعهشدناسدی از دانشدااه سدیمون فری ر در سال  ۸۶۳۱فارغالتحصی ش  .او اکنون
استاد جامعهشناسی در دانشااه ویکتوریا است.
حوزههای پژوهشددی و وموزشددی وهابزاده شددام نیریههای اجتماعی کلاسددیک و
معاصدر ،جنش

های اجتماعی ،پ ی ارشناسی ،تشعی و ایرانشناسی است .از وهابزاده

یدک زن گینامهی سددیاسددی (نشددر شددهرگان ،)۳۰۸۳ ،خشددونت و ع خشددونت:
گشتوگذاری مفهومی در تقاب های ششحگونه (دانشااه تورنتو ،)۳۰۸۱ ،سفر شورشی:
مصطفی شعاعیان و نیریهی انقلابی در ایران (وان ورل .)۳۰۸۱ ،
پیمان وهابزاده ویراسدتار کتاب پیکار ایران برای ع الت اجتماعی :اقتصاد ،عاملیت،
ع الت ،کنشدداری (پ گریو مکمیلان )۳۰۸۳ ،و گذر از مرزها :جنددتارهایی در ادای
سهم به ایان وناس :فراسوی پ ی ارشناسی و نق (به همراه سمیر گان یشا؛ .)۳۰۳۰
وهابزاده نوینن ه ی هشت کتاب شعر ،داستان ،نق ادبی و خاطرات به فارسی است.
برخی مقالات و گفتوگوهایی با او به انالینددی ،فارسددی ،فراننددوی ،ولمانی ،کردی و
اسپانیایی منتشر ش ه است .کتاب اودینهی چریکی او به فارسی ترجمه و در انتیار نشر
است.
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کتابها و مقالات متع دی به انالینی منتشر ش ه است .ازجمله :تجربههای مفص بن ی
شد ه :بهسدوی پ ی ارشدناسدی رادیکال جنش های اجتماعی معاصدر (دانشااه دولتی
نیویورک ،)۳۰۰۶ ،اودیندهی چریکی :م رنسازی ،سکولارینم ،دموکراسی و گفتمان
فد ایی در رهدایی ملی ایران( ۸۶۳۳-۸۶۳۱ :دانشدداداه سددیراکیوس ،)۳۰۸۰ ،تاملات
تشعی ی :جنتارهایی در زن گی جابهجاش ه (اچ ان اس می یا ،)۳۰۸۳ ،پروی ص ری:

پیمان وهابزاده 2 /

یک
اگر انقلاب بزرگ مشررویی

بنای ورود ایران به مدرنیتهی سیاسی و اجتماعی بدانیم و

را سن

آن را کار پایهی مشرراهده بگذاریم ،آنگاه بهروشررنی میبینیم که مدرنیتهی ایرانی همزمان زایندهی دو
پردیده شررردک متوم

مرکزی مقتدر و رفتار آمرانهی آن و جنبشهای اجتماعی چندگانه .پس اگر

کودتای سرو اسنند  12۱۱و پادشاهی رضاشاه پهلوی در  1۰۳۱را نقطهی آغاز بدانیم ،میتوانیم ورود
به مدرنیتهی ایرانی را نه از منظر متوم

مقتدر که باژگونه و از منظر جنبشهای پیرامون و پس از این

آغازگاه تاریخی ببنیم.
آنچه این نگاه شتابزده نشان میدهد آنس
سررره متومر

که از آغاز مدرنیتهی سیاسی در ایران دستور زبان

مرردرن در ایران در رویررارویی بررا جنبشهررای اجتمرراعی دسرررتور زبررانی امنیتی و پس
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سررکوبگرانه بوده اسر  .اگر این رفتار را روانکاوانه بنگریم ،آنگاه میبینیم که متوم های سدهای
کره از سرررر گرذرانردیم همگی از امسرررا
زایندهی خشرون

نراایمنی و نبود اعتمادبهننس رنج بردهاند و این رفتار آنها

علیه شهروندا ن این کشور بوده اس  .این نوشتار در

تاریخ نیس

و تنها فرازهایی

از تاریخ را به قصد آسیبشناسی رفتارهای متوم های مدرن در ایران باز میگوید.

دو
روند برپایی مل

– متوم

در ایران همزمان بود با جنبشهایی که از ناکامی انقلاب مشرویی

در برپا کردن سریسرتمی سریاسری بر پایهی عدال

و دموکراسری سررخورده شررده و راههای آلترناتیو و

بدیلی را جسرررتمو میکردند .تاریخنگاری ناانتقادی ،سرررالهای میان انقلاب مشررررویی

و پادشررراهی

رضراشراه را سالهای ناامنی و بیقانونی و بینظمی در کشور تصویر میکندک چنین برآوردی البته پیش
از همره نگراه هنمرارمنرد تراریخنگرار را لو میدهد ،نگاهی که هرگونه نظمی ،جدای از ماهی

آن ،را

توجیه میکند و نظر به قدرت و قانون از بالا دارد .مال آن که میتوان به همین سالهایی که متوم
مرکزی ایران ضریی

بود از زاویهی دیگری نگریس ک جدای از ناامنیها و خودسریهای سودجویانه

کره عرهررره را بر زنردگی روزمرهی مرد تنر

کرده بودنرد ،میتوان این سرررالهرا را چونان دورهی

اکسپریمن ها و تمربه های نو در عدالتخواهی و خودگردانی مشارکتی بررسید .نخستین اینها (در این
دوره) ،همانا جنبش جنگل ( ،)1۰۳۳-12۱۰به رهبری میرزا کوچکخان بود ،جنبشی که پس از ائتلاف
او و یارانش با سررروسررریالدمتراتها و کمونیسررر های ایرانی و قنقازی به بر پایی جمهوری کمدوا

 / ۰سدهی جنبشهای اجتماعی در سرزمینی که شتابان بهسوی زوال تمدن میرود

سروسریالیستی ایران (گیلان) به پایتختی رش
نظر بر اجرای برنامه های عدال
مشرررویی

انمامید .جنبش جنگل با تقسیم زمین در میان کشاورزان

اجتماعی داشرر  ،یینی به انما رسرراندن بخشرری از آرزوهای انقلاب

که به فراموشرری سررپرده شررده بودند .باری ،چنانکه دانسررته اس ر  ،کمبودهای سررازمانی و
بلشویک روسیه به این جنبش و سیای

انگلیسیها و قرارداد آنها با

استراتژیک جنبش و خیان

دول

روسریه و ایران این فرهر

را به رضاخان و فوق قزاد داد تا جنبش را سرکوب کنند .جنبش دیگر در

آذربایمان ،زادگاه مشرویی  ،به رهبری شیخ محمد خیابانی (و مزب دمترات) در فروردین  12۱۱به
تأسرریس جمهوری آزادیسررتان به پایتختی تبریز انمامید .آماق آزادیسررتان برقراری آرامش و امنی

و

ایماد آسایش عمومی و الغای امتیازات یبقاتی و اشرافی و برساختن نظامی دمتراتیک و عدالتخواهانه
بود .این جمهوری تشرتیلات منسممی نداش

و چنان که دانسته اس

در مدود شش ماه پس از اعلا

آن با لشترکشی قوای دولتی سرکوب و منحل شد.
هر نسرل ،موقیی های مشرخ

تاریخی ،و البته امتانهای ویژهی گشرودگیهای سرریاسی و اجتماعی

هسررتند .به دیگر سررخن ،جنبشهای اجتماعی ناگزیر «تاریخمند» هسررتند ،یینی در گرهگاههای ویژهی
تاریخی پدیدار میشرروند .و از همین روسرر

که تترار جنبشها ،اگر نه ناممتن ،بسرریار بیید اسرر .

جنبشهای گیلان و آزادیستان از آغازگاه مشرویهخواهی برخاسته بودند و در نبود متومتی که بتواند
آرمرانهای مشررررویهخواهان را جامهی عمل بپوشررراند ،هر یک به راه خود رفتند تا آماقهای جنبش
مشرررویه را به انما رسررانند .جالب آنته هر دو رهبر این دو جنبش رومانیان عدالتخواه و دموکرات
بودند – نسرلی از شرخصری های پیشروی رومانی که در این روزها ،یک سده بید ،بس نایاب هستند.
اینها را جنبشهای جداییخواهانه خواندن برخاسررته از سرروهتناهمی بزرگ یا رویتردی ایدئولوژیک
اسررر ک از راه جنبش هرای خودسرررامرانرده و برا برپرایی منراین خودگردان ،این جنبشها به واقع تلاش
میکردند تا الگویی شروند برای دگرگونی های سریاسی و اجتماعی تمامی ایران و راهی بگشایند برای
توسیهی سیاسی و اجتماعی ایرانی که در آن دوره در بن بس
با این همه ،چنانته دانسرررته اسررر
انگلیسیان به قدرت رسید و متوم

به سر میبُرد.

تاریخ کارتهای خود را بازی کرد و رضررراشررراه با ممای

مقتدر و توسیهی سرکوبگرانه از دل آرزوهای انقلاب مشرویی

برون آمدند .از همین راه بود که مدرنیته وارد ایران شد.
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هر نسرلی جنبشهای خود را میسازد و چشماندازهای جنبشها همواره گرهگاه آرزوها و دانش

پیمان وهابزاده ۱ /

سه
آنچه در سدهی چهاردهم شمسی بر ایران رف

نشان میدهد که این دو پدیده – متوم

مقتدر

و جنبشهرای اجتمراعی – در نقطرهعط هرای کلیدی در روندهای واگرا قرار گرفتند ،هر چند نیازی
نبود و نیسر

که چنین باشررد و چنین شررود .همانند همترازان خود در کشررورهای دیگر دنیا ،بهویژه در

اروپرای غربی سررردهی نوزدهم کره زادگاه مل

– متوم

امروزی بود ،در ایران نیز متوم

مدرن

بلافاهرررله پس از شرررتلگیری آن در آغاز پادشررراهی پهلوی به عامل امتیازمند و انحصرررارگر توسررریه
فرارویید .اما متوم های اروپای غربی (و گسررترهی تمدن اروپایی در امریتای شررمالی و اقیانوسرریه)
چرخشرری آهسررته اما مطمهن به سرروی سرراختار پارلمانی و جدایی سرره قوه کردند و عاملی
اجتماعی را ،تا آنما که نظا پارلمانی لیبرال اجازه میدهد ،به رسمی
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جامیه ی مدنی بود .در ایران ،اما ،عاملی

متوم

جنبشهای

شناختند که لازمهی آن گسترش

مقتدرانه بود و پس رویترد به توسرریه نه رویتردی

مشرررارکتی که از بالا و فرمانی بود .جامیهی مدنی تا آنما میتوانسررر

رشرررد کند که متوم

آن را

تهدیدی برای خود نمیدید .با این همه ،با چرخش شررتابناج جامیه به سرروی سرراختارهای مدرن ،در
پرایین و در سرررطد مردمی جنبشهرای اجتماعی پدیدار شررردند – جنبشهایی که نمودار گرهگاههای
پیشررف

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

تکلختی و یکسررویه و پدرسررالارانه ی متوم

بود که توسرریه را تنها در ایماد نهادهای دولتی و در

اقتصاد میدید – اقتصادی که به گروهی از نخبگان تازه به دوران رسیده سود میرساند .پس متوم
از توسریهی سیاسی سر باز میزد و به گونهای نهنته همواره مرد را «هغیر» فرض میکرد .این شد که
رویترد متوم  ،چونان عامل امتیازمند و تنها نهادی که انحصار خشون

«مشروع» (ماکس وبر) را از

آن خود داش  ،به جنبشهای اجتماعی و آن خواستههای مرد که بیرون از برنامههای دولتی و نگرش
ایدئولوژیک متوم
پهلوی دوران تثبی
ایران متوم

قرار میگرفتند ،رویتردی آسریبشناسانه شد .پادشاهی شانزده سالهی رضاشاه
و تضرمین متوم

مقتدر بدون توسریهی سریاسی بود .به قول تدا استاکپول ،در

شرد نهادی میلن بر بالای سرر شرهروندان .روند خودکامهشدن قدرت در ایران در همان

سرالیانی روی داد که ،چنان که گنتم ،اروپای غربی توسریهی مقتدرانهی سدهی نوزدهمی را پش
گذاشرته بود و قوانین اسراسری یا متممهای نو آزادی های اجتماعی و سریاسری را به رسررمی

سر

شناخته و

جامیهی مدنی را گسترش داده و به سوی گشایش سیاسی در سیستم پارلمانی لبیرال روی آورده بودند.
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باری ،از پارهای اعتراضها و نیز تشتیل محنلی چپگرا (که به گروه  5۰ننر میروف شد و البته
جنبش اجتماعی نبود) که بگذریم ،متوم

رضراشاه تا سال  1۰2۳امتان هر گونه جنبش اجتماعی را

از مرد گرف .

چهار
مدرنیتهی سریاسری و ایماد نهادهای مدیریتی ،آموزشری ،و بهداشرتی سدهی بیستمی در ایران نیز
ناگزیر – و علیرغم مقاوم

رومانیان و نیروهای سرررنتی جامیه – به مدرنیزاسررریون اجتماعی و ایماد

فضراهای نو برای مشرارک

شرهروندان در جامیهی شهری (و با دیرکردی چندان ،جامیهی روستایی)

انمامیدند .لازمهی چنین مشررارکتی البته گونهای آزادی اجتماعی نااسررتوار بودک نااسررتوار از آن رو که
فاهررلهی میان آزادی اجتماعی و آزادی سرریاسرری در ایران همواره باریکتر از مو بوده اسرر  .آزادی
نهرادهرای مردرن در جرامیهی سررررمایهداری بودهاند و هسرررتند .اما همین آزادیهای محدود فردی و
اجتماعی ناگزیر و همواره به خواسرتههای سریاسری شرهروندان میانمامند ،خواستههایی که همواره سه
متوم مقتدر ایران (رضا شاه ،محمدرضا شاه ،و جمهوری اسلامی) در سدهی چهاردهم را به گونهای
ژرف دچار دغدغه کرده اس .
جالب آن که ایرانیان غنلتاً آزادی سرریاسرری و کوشررشگری مدنی را برای نخسررتین بار در زیر
چیرگی نیروهای اشررغالگر متنقین تمربه کردند .و این یینهی تاریخ میاهررر ایران اسرر
اشررغالگر انیرانی برای ایرانیان آزادی سرریاسرری به ارمغان میآورند .متوم

که نیروهای

مرکزی ضرریی

شررده،

بیآنکه بخواهد ،فضا را برای بالیدن جنبشهای اجتماعی و مشارک مردمی و اکسپریمن های جالب
در خودیابی اجتماعی و خودگردانی سرریاسرری گشرروده بود ،و محمدرضررا شرراه پهلوی تا مرداد 1۰۰2
نتوانسر

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

در دوره ی نخسرر

سررلطن

پادشرراه دو پهلوی ،مرد ایران به دسررتاوردهای اجتماعی چشررمگیری

رسریدند ،مقود اجتماعی را تمربه کردند ،و آگاهی سیاسی و اجتماعی و قومی و زبانی و جنسیتی را،
تا آنجا که ممتن بود و چشررماندازها (و نیز تیصرربهای فرهنگی و ایدئولوژیک) گروههای سرریاسری
اجازه میداد ،آموختند .اینها دسرررتاوردهای فشرررار از پایین جنبشهای اجتماعی و به ویژه گروههای
گوناگون درون جنبش سررروسررریالیسرررتی بودند .آگاهی کارگران و پدیداری و گسرررترش اتحادیههای
کارگری و کارمندی ،هر چند ناپایدار ،از این دستاوردها هستند و رشد آنها در دورهی نسبتاً باز سیاسی

| نقد اقتصاد سیاسی |

اجتماعی و انگیزهی پیشررررف

فردی پیششررررم آموزش ،کار ،تخصررر

 ،تمارت ،تولید و نیز ثبات
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از  1۰2۳تا 1۰۰2چشمگیر بود .نهادهای خودجوش زنان تقریباً سه دهه پیشتر نقش روشنی در دفاع از
رضاشاه به خاموشی گراییده بودند ،ولی در این دوره

جنبش مشرویه بازی کرده بودند و در متوم
جنبش نوپای زنان به چالش های اسراسری با فرهن

پرداخ  .در

مردسالارانه ،در اجتماع و در سیاس

این سرالها ،زنان بسیاری به کنشگری سیاسی روی آوردند که نقش آنها هنوز موضوع یک مطالیهی
دانشرگاهی تما عیار نشرده اسر  .در دول

زندهیاد دکتر مصردد بود که برای نخستین بار اعطای من

رأی به زنان مطرح شررد که عملی نشررد .هر چند رهبری مزب توده ایران در بزنگاه مسررا
پیشه کرد و به ما سوسیالیستی گریخ

عافی

کودتا راه

و کوششگران مزبی را در دستان بیرمم رژیم کودتا

رهرا کرد ،از نقش مزب توده در همرهگیر کردن فرهنر

کوشرررشگری اجتماعی و آگاهیبخشررری

سیاسی نمیتوان چشمپوشی کرد .هیچ مزبی جنبش نیس  ،اما سازمان سیاسی میتواند آغازگر جنبش
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باشد ،آن را ممای

کند ،یا بدان آگاهی و جه

بدهد.

اشررغال شررمال ایران توسر ارتش شرروروی به تقوی
کمک کرد .ریشهی این جنبشهای ملی در این زمان مشخ
متوم

مدرن ایران با زبان و فرهن

جنبشهای ملی در آذربایمان و کردسررتان
را میتوان در یتیانگاری ایدئولوژیک

فارسرری و پس اینهمانی دو منهو «ایرانی» و «فار » جسررتمو

کرد .این گرایش ،البته منحصر به ایران نبود و در بیشتر کشورهای اروپایی روند بنیاد مل – متوم
مدرن در سردهی نوزدهم با یتدسر سرازی زبانی و فرهنگی همراه و آماق آن یتدسر سازی هوی
ملی بود .در کشور چندفرهنگی و چندملیتی ایران ،اما ،این روند جایی برای رشد فرهن
دیگر و هوی

قومی نگذاشر

دامن زد .امسرررا

ها و زبانهای

و مس شهروند درجهدو بودن را در میان اقلی های زبانی و ملی ایران

بیعدالتی با توسررریهی ناموزون اجتماعی و اقتصرررادی درآمیخ

منخواهانهی ملی ها در آذربایمان و کردسررتان انمامید .متوم

و به جنبشهای

شرروروی نیز فرهرر یلبانه در پی

جدا کردن بخش هایی از کشررورهای دیگر و آوردن آنها به اردوگاه سرروسرریالیسررتی بود تا برای خود
منطقهی مناظ بسازد (و این استراتژی را در اروپای شرقی در دورهی پس از جن
بود) .از این رو ،شررروروی بره تقویر

و ممرای

جمهوری مهررابرراد ( )1۰2۱-1۰25و متوم ر

بهخوبی انما داده

این جنبشهای ملی در ایران پرداخ  .این شرررد که
ملی آذربررایمرران ( )1۰25-1۰2۱پررا گرفتنررد و اعلررا

خودمختاری کردند ،هر چند این هر دو متوم خودمختار همچنان خود را بخشی از ایران میدانستند
و در واقع در پی گونهای فدرالیسم بودند اما ماهی خواستههایشان روشن نبود ،و پس ،از ایماد جنبشی
سراسری برای بازاندیشی قانونی رواب میان ملی های ایران ناتوان بودند و دانش آن را نداشتند .باری،
چنان که دانسرته اسر

با خروق نیروهای شوروی ،نیروهای مسلد ایران این هر دو متوم

خودمختار
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را با خشرون های بسیار از میان برداشتند .این پیروزی برای دول
متومر

مرکزی ایران ،آغاز برپایی دوبارهی

مقتردر بود .باز هم به جای گوش سرررپردن به ندای دادخواهی جنبشها ،متوم

سرکوب جنبشها تیری

خود را با

کرد .متوم های ایران همواره در پی پاج کردن هورت مسهله بودهاند و

این رفتار در آنها نهادینه شده اس .
سرررپس و در سرررالهای پایانی این دوره ،جنبش ملی به رهبری دکتر مصررردد ،که در گوهر خود
جنبشری ضررداسررتیماری بود ،توانسر

به گونهای موازی مبارزهی سرریاسرری پارلمانی و جنبش اجتماعی

– ملی کردن هنی

مردمی را برای دو آماق مشرخ

نن

و «شاه باید سلطن

پیش ببرد .نخسررتین خواسررتهی این جنبش برای کوتاه کردن دسرر

کند و نه متوم » –

اسررتیمار بریتانیا از مهمترین منبع

یبییی ایران بود .دومین خواسرتهی آن نظر به ایماد دموکراسری پارلمانی ،یبن قانون اسراسی مشرویه،
داشر  .کودتای مرداد  1۰۰2این دو رویای ایرانیان را به کابوسری خشن فرارویاند .یادآوری این نتته
جنبش دموکراتیک و مشررارک

مرد در تصررمیمگیری سرریاسرری ممتن نیس ر  .هر یک بی دیگری به

بیراهه خواهد رف  .این درسی اس

که بهویژه در این روزها همچنان جای آموختن دارد.

براز می بینیم که هنگامی که متوم

مرکزی مقتدر و سررررکوبگر نیسررر  ،جنبشهای مردمی و

اجتماعی شرتوفا میشروند .و نیز میبینیم که متوم

عاملی

خود را با سرکوب خواستههای مرد و

جنبشهای اجتماعی میسنمد.

پنج
دورهی دو متوم

محمدرضرا شراه پهلوی که تا بهمن  1۰57به درازا کشید ،دورهی توسیهی
که پس از یک ایسررتایی

اقتصررادی و اجتماعی شررتابنده اما بدون توسرریهی سرریاسرری بود .در اینماس ر

دوازده سرراله ( )1۰۰2-1۰2۳توسرریهی مقتدرانه و از بالا به کشررور بازگشرر  .مدرنیزاسرریون اجتماعی،
پروژه های اقتصادی ،و ایماد بخش بزرگ اقتصاد دولتی که شمار بسیاری از مرد ایران را کارمندان و
مقودبگیران دول کرده بود ،از ایران شهری جامیهای به ظاهر مدرن و متی اروپایی ساخ  ،همچنان
که ایران روستایی ،علیرغم اهلامات ارضی ،در دورانهای پیشین مانده بود.
از نظر سیاسی خوب اس
غربی هم ناق

بنگریم که چگونه متوم

ایران در دههی  1۰۱۳در تقلید از توسیهی

عمل کردک توسریه ی اقتصادی و مدرنیزاسیون اجتماعی بدون مشارک

به گرهی ناگشرررودنی میانمامد .پیششررررم توسررریهی اقتصرررادی تربی

سیاسی همواره

یبقهای از متخصرررصررران و
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بایسررته اسر

که دکتر مصرردد بهدرسررتی دیده بود که جنبش اسررتقلالخواهانه و ضررداسررتیماری بدون
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کرره بتواننررد چر هررای این دسرررتگرراه بزرگ را بگرداننررد .امررا همین

دانشآموختگرران بوده و اسررر

دانشآموختگان هنگامی که در جایگاههای تخصصی خود قرار میگرفتند ،به خودآگاهی میرسیدند
و سرررپس عراملیر
متومر

خویش را در یرح ایردههای نوی میدیدند که با خود به پروژههای بلندپروازانهی

میآوردنرد .امرا متومتی کره این پروژههرا را همواره از برالا دیتته میکرد هیچ راهی برای

گنتگو با این یبقهی متخصر

نداش

و مشارک

آنها را در امور سیاسی برنمیتابید و آنان را تنها به

هورت ممریان سربهزیر پروژهها میدید و نه به عنوان یرامان و سازندگان خلاد و اندیشهورز آیندهی
میهن .این شررد که بخشرری از این یبقهی دانشآموخته و نیز روشررننترانی که کودتای  1۰22را تمربه
کرده بودند با شتاب نسب

به متوم

بیگانه شدند .جایگاه روشن این یبقهی اجتماعی دانشگاهها بود

و بهترین ملاج برای سرررنمش نارضرررایتی آنها جنبش دانشرررمویی از نیمه دو دههی  1۰۱۳تا انقلاب
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.1۰57
یبقهی کارگر ایران نیز در این سالها رشد چندانی داش
متوم

اما به سبب انقلاب سنید و سیاس های

برای پیشرگیری از جنبشهای کارگری از راه رسریدگی به بسیاری از خواستههای آنها (مانند

سرررهیم کردن کرارگران در سرررود کرارخرانرههرا ،که برآیند آن جای بحث دارد ،یا تشررروین به ایماد
اتحادیههای کارگری مورد ممای

متوم ) در جنبشهای این سرررالها نقش کمرن

تری داشررر .

(جالب آن که نقش کارگران در این سرالها موضوع تحلیل بیژن جزنی و مصطنی شیاعیان قرار گرفته
بود).
پیشتر از عقب ماندن جامیهی روسررتایی ایران از روندهای مدرنیزاسرریون گنتم .در واقع همانند
دیگر کشورهای پیرامونی سرمایهداری ،اهلامات ارضی نمیتوانس

به شتلگیری یبقهی کشاورزان

خردهمرالرک و پس تولیرد کشررراورزی درازمدت بینمامد .برعتس این اهرررلامات سررربب مهاجرت
روسررتاییان به شررهر بهعنوان ارتش ذخیرهی کار انمامید .و این آغاز روندی بود که در دههی  1۰5۳به
اقام

گسرتردهی روسرتاییان در ماشریهی شهرها انمامید و همین ماشیهنشینان که روند اجتماعیشدن

آگاهی یبقاتی و شررهری را پشرر

سررر نگذاشررته بودند ،و جنبشهای اعتراضرری آنها بر محور گرفتن

خدمات شررهری و از جنس «ناجنبشهای اجتماعی» (به گنتهی آه ر

بیات) بود ،به سررربازان پیادهی

انقلاب  1۰57بدل گشتند.
برآیند این روندها آن شد که پس از دورهی کوتاه گشودگی نسبی از  1۰۰۱تا  ،1۰۱2فروبستگی
گستردهای به جامیه تحمیل شد و سیستم پلیسی سرکوبگرانهای بر کشور سایه افتند .جنبشهای دههی
چهل جنبش های اعتراضررری کوتاهی بودند که به بهانههای گوناگون (خاجسرررپاری تختی در دی ماه
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 1۰۱6یرا تظراهرات علیره گران شررردن بلی

اتوبو

در اسرررنند ماه  )1۰۱8برگزار میشررردند .اما این

اعتراضها نشرران دادند که سررتون جنبشهای اعتراضرری همانا جنبش دانشررمویی چپ (مارکسرریسر

و

مسررلمان) اسرر  .چنانکه دانسررته اسرر  ،بخش رادیتالتر جنبش دانشررمویی به مبارزهی مسررلحانهی
چریک شهری روی آورد که با عملیات نمادین سیاهتل در بهمن  1۰۱۱آغاز شد و گروههای چندانی
با ایدئولوژیهای گوناگون بدان رو آوردند .تا سرررال  1۰55جنبش چریتی زندگی سررریاسررری ایران را
تیری

میکرد تا آنکه در این سررال با روشهای نوین امنیتی و نیز اف

چریک ها ،این جنبش شرررتاب و اهمی

خود را از دسررر

ممای

جنبش دانشررمویی از

داد .اما همین سرررالها شررراهد اعتراضها و

اعتصابهای کارمندی و کارگری بودند.
یادآوری میکنم که آغازگر جنبش مسررلحانه در ایران جنبش کردسررتان بود .روشررن اسرر
برخی کوشندگان مائوئیس

در شورش یاینههای قشقایی در استان فار

( )1۰۱5-1۰۱۰و یا گروهی

داشتند ،اما اینها از ایماد جنبشهای اجتماعی

بازمانده بودند .جوانان انقلابی کُرد هموند با کمیتهی انقلابی مزب دمترات کردسررتان اما توانسررتند در
سرررالهای  1۰۱6و  1۰۱7جنبش انقلابی دهقانی در کردسرررتان را آغاز کنند ،جنبشررری گسرررترده که به
میلیتاریزه کردن کردستان انمامید و سرانما سرکوب شد .رهبران این جنبش نتوانستند رابطهی زندهای
با کنشررگران دیگر در جاهای دیگر بگیرند و از این رو این جنبش کردسررتان در تنهایی به پایان رسررید.
ناکامی این جنبش بود که آغازگران فدایی را قانع کرد که کوشرشگران سیاسی باید تلاش خود را بر
«جنبش سرررراسرررری» (و نه «جنبش ملی») بگذارند (و این تز علیرضرررا نابدل بود که گروههای چریتی
پذیرفتند).
باری ،تا نیمهی دو سال  1۰57که جنبش اعتراضی سراسری علیه متوم

پهلوی برگش ناپذیر

شرد و متی در همان روزهای پاییز  1۰57و پس از سرخنرانی میروف محمدرضرا شراه پهلوی («هدای
انقلراب شرررما را شرررنید »)  ،متوم

به دسرررتور زبان امنیتی و رفتار پیشرررین خود وفادار ماند و رفتار

سرررکوبگرانه اش را تا آنما ادامه داد که رمقی از متوم
متومتی که نمیخواس

نماند و پادشرراهی پهلوی به پایان رسررید.

با جنبشهای اجتماعی کنار بیاید و به خواس های مرد گوش دهد ،رژیمی

که جز رفتار سررررکوب گرانه نیاموخته بود ،سررریاسرررتمدارانی که ندیده بودند مرد دیگر متوم پذیر
نبودند ،سرانما انرژی خود را از دس

داده و هیچ شدند.
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که
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ش
انقلاب ایران ،چنانته روی داد ،برآیند رهبری رومانیان شرییه ،ممای

یبقهی سنتی (و بازاریان)

و بسیج ماشیهنشینان شهری بود که هر یک تا مدی از روند اجتماعی شدن مدرنیزاسیون پهلوی بیرون
مانده بودند .یبقههای دیگر ،هر یک از خاسرررتگاه نارضرررایتی خود به جنبش پیوسرررته بودند ،و در این
جنبش آرزوهای خود را میدیدند؛ هر چند تربی

شدگان اقتصادی و اجتماعی پادشاهی پهلوی بودند.

چنانته دانسرته اس  ،برای گروههای بزرگی از مرد که از خاستگاههای اجتماعی جدای از گروههای
سنتی یا ماشیهنشینان بودند ،انقلاب پنمرهای گشوده به سوی آیندهای عدالتخواهانه و آزادیبخش بود،
و پس جایی برای رشررد جامیهی مدنی و امتان مشررارک
 ، 1۰57اما ،همین مرد دیدند که دسرررتور زبان متوم

در زندگی سرریاسرری .از همان فردای بهمن
همچنان سررررکوبگرانه مانده اسررر  .متوم
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اسررلامی دگرگش ر ها و بحران های بسرریاری را از سررر گذراند اما سرررانما نشرران داد که ادامهدهندهی
رویترد متوم

مقتدر ،توسرریهی اقتصررادی (این بار تمارتی و بازاری که نخبگان ران خوار تازه به
به

دوران رسرریده را پرورش داده) ،و بدون توسرریهی سرریاسرری یا اجتماعی اس ر  .در رویترد متوم

جنبشها چیزی تغییر نترد ،اما این بار بسریج گروههای اجتماعی محرو در سراختار گروههای فشار به
متوم

انرژی میداد؛ محرومانی که برای پیشرف

اجتماعی خود به پیادهنظا سرکوب بدل شدند.

در «بهار آزادی »،ایران پسرراانقلابی کشررور جنبشهای اجتماعی گسررترده و گوناگون بود .جنبش
زنان علیه مماب تحمیلی و تبییضهایی که در راه بودند از نخسرررتین جنبشهای آزادیخواهانه بود که
سرکوب شد .رویتردهای انحصارخواهانه و از بالا به رادیتالیزه شدن گروههای سیاسی و جنبشها در
سررالهای نخسررتین انقلاب انمامید .درهمریختگی وضررع پسرراانقلابی شرررایطی را سرراخته بود که کنترل
و جنبشها ممتن بود ،اما متوم

در این

شررررای تنهرا از راه گنتگو و تیامل و تناهم میان متوم

روند نه اعتمادزایی که عامداً اعتمادزدایی میکرد .چنین بود که جنبش خودگردانی در دش ر

ترکمن

سررکوب شد و جنبش فدرالیسم در کردستان به جن

داخلی فرارویید .گروههای پُر شمار سیاسی که

بدون در نظر گرفتن شرررای کشررور بیشررتر در پی اجرای سرروداهای ایدئولوژیک خود بودند و قدرت
پسراانقلابی را به رسرمی

نمی شرناختند ،به سروی درگیری با متوم

گروههایی که در چارچوب قانون اسررراسررری فیالی

نو رانده و سرکوب شدند .متی

میکردند نیز تا نیمهی دههی  1۰6۳از هرررحنهی

سیاسی کشور پاج شدند .از این زمان به بید ،فضای سیاسی ایران برای بیش از یک دهه یتدس
دورهی اهررلاحیلبی در دههی هنتاد وعدهی جنس دیگری از متوم
اجتماعی کشور را تا مدی آزاد کرد .این دوره با بازگش

شد.

را میداد و پتانسرریلهای

اعتراض های دانشمویی همراه بود که اوق
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آن درگیری کوی دانشگاه در تیر ماه  1۰78بود .این اعتراض نشان داد که نسل تازهای از دانشمویان به
آگاهی سیاسی رسیدهاند و دانشگاه ،علیرغم سیاس های جدید دانشگاهها و خصوهیکردن آموزش
عالی ،تا سررکوب جنبش دانشمویان آزادیخواه و برابرییلب ( )1۰88یتی از مرکزهای جنبشهای
اجتماعی بود .در چنین بستر فتری و سیاسی بود که فرهن
 1۰88از آن فرهن

مقود شهروندی رشد کرد و جنبش سبز

رویید .و این یک جنبش سرررراسرررری مدنی و بیخشرررون

بود و «خیزش وقار»ک

آماجش اهرلاح بنیادی سریسرتم سیاسی و عبور به یک سیستم دموکراتیک و مشارکتی .و البته چنانته
میدانیم این بزرگترین جنبش مدنی سدهی چهارده شمسی که ده ماه به درازا کشید سرانما در برابر
برخوردی مرداو و خشرررن از توان افتراد و نراکرا ماند .جنبشهای مرد اما همچنان با اف وخیز ادامه
یافتند .در همین دههها بود که جنبشهای زنان به شرررتلها و ظرفی های گوناگون و چندگانه شرررتل
جمیی

کشور (که زنان باشند) میپردازد .با شتابگرفتن روند خصوهیسازی ،جنبشهای کارگران

و کارمندان و مقودبگیران نیز اوق گرفتند .بحرانهای اقتصرادی (دول ساخته یا برآمده از تحریمها)
به فقیر شرردن آماد جامیه انمامیده و اقتصرراد شررتنندهی کشررور به همراه بحرانهای سرریاسرری ژرف
جنبشهای بیشرررتری را به همراه آورد .این سررره جنبش – جنبش دانشرررمویی ،جنبش زنان ،و جنبش
کارگران و کارمندان – به مؤلنههای اجتماعی بحران اجتماعی و سرریاسرری در ایران فراروییدهاند و در
جغرافیای سرریاسرری ایران ماندگار شرردهاند .سررقوم اقتصررادی کشررور به بزرگترین و گسررتردهترین
خیزشهای محرومان ایران در دی ماه  1۰۱6و آبان ماه  1۰۱8انمامیدند؛ جنبشهایی اعتراضی علیه فقر
و گرسنگی و محرومیتی که در ایران نهادی شدهاند .این خیزشها نیز با خشونتی برهنه سرکوب شدند.
به جای تتریم جنبش های اجتماعی و شرررنیدن هررردای مرد و امترا به خواسرررتههای آنان ،متوم
همچنان رویتردی امنیتی و سرکوبگرانه را نسب

به این جنبشها برگزیده اس .

هفت
رویترد هر سررره متوم

ایران به جنبشهای اجتماعی همواره رویتردی امنیتی و پلیسررری بوده

اس  .جنبشهای اجتماعی سرچشمه ی زایندگی و نوسازی جامیه هستند .روندهای توسیهی سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آیندهی جامیه را جنبشها نشان میدهند .جنبشهای اجتماعی همواره
به سوی آن گرهگاههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اشاره دارند که توسیه نیافتهاند و نیاز
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گرف

و رشرررد کرد و همهگیر شرررد ،جنبشررری که به چالش تبییضهای قانونی بر علیه بیش از نیمی از
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به مشرررارک
تشرخی

فتری و عملی شرررهروندان برای گشرررایش دارند .از این رو جنبشهای اجتماعی بهترین

های آسریبشرناسرانه از وضع موجود را ارائه میدهند .جنبشهای اجتماعی را امنیتی دیدن و

سرررکوب کردن تنها کشررور و مرد را دچار پریشررانی و گره دشررواریهای گوناگون جامیه را کورتر
میکند .رویترد سرررکوبگرانه نسررب
سرده اسر

به جنبشهای اجتماعی نشررانگر آن اس ر

که هر چند ایران یک

که به مدرنیتهی سیاسی وارد شده ،اما متوم  ،علیرغم شتلها و نهادهای آن ،همچنان

پیشامدرن مانده اس .
مشراهدههای پیشین را باید در زمینهی بحران زیس محیطی ایران بازنگریس  .آنچه پس از چهل
سرال سروهمدیری

و سرودجویی لما گسیخته از منابع یبییی از ایران مانده همانا کشوری اس

که در

آستانهی سقوم زیس محیطی و کاهش جبرانناپذیر آب شیرین و بیابانیشدن سرزمین و جنگلزدایی،
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خصروهیسازی اراضی و آبهای ملی ،کلانپروژههای ناعلمی و زیانمند و ویرانگر و نیز از بین بردن
تنوع و گونههای بیهمتای جانوری و گیاهی و دریایی .اینها نشرانهی زوال تمدنی در کشوری هستند
کره تنهرا همراهی و همگامی متوم

و جنبشهای اجتماعی میتواند آن را از پرتگاه نمات بخشرررد.

یگرانره راه جلوگیری از این زوال بیبرگشررر

در ایران ،آن هم در دنیایی که رو به زوال جهانی منابع

یبییی دارد ،همانا اعتمادزایی و تتریم و گوشسپردن به جنبشهای اجتماعی و پس گسترش جامیهی
مدنی ،برساختن توسیهی سیاسی و مشارکتی ،اقتصاد تیاونی ،خودگردانی ،سیاس های سخ گیرانهی
زیس محیطی  ،ایماد عدال

اجتماعی ،و جلوگیری از خصوهیسازی منابع ملی اس .
ویتتوریا –  2۱دسامبر 2۳2۳

