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 صد سال و صد روز 
 مهسا خیزش   ۀدربار

 ( قهفر خی) سعید مدنی 

صد    بیش ازتردید پایداری  یاد »مهسا امینی« برای برخی چندان غیر منتظره نبود، بی اگرچه اعتراضات در پی جان باختن زنده  

؛ از  اعتراضات، افزایش دامنه و تراکم اعتراضات و همچنین تغییرات در الگوی اعتراضات بسیاری را متعصب و غافلگیر کرد  روزۀ

اینکه  تبعیض   جمله  علیه  دختران  و  زنان  از  بخشی  و اعتراضات  جنسیتی  با صورت   های  که  اجباری  های  بندی همینطور حجاب 

ها به اشکال مختلف استمرار و تداوم داشت، ناگهان نیروی قابل توجه و موثر برای کنش  »ناجنبش زنان« سال    »جنبش زنان« و

   سببه در حالی که ب  ؛ نیز، جمعی اعتراضی شد
 
با موانع   بافت سنتی در سیستان و بلوچستان حضور سیاسی و اجتماعی زنان عموما

انگیزی بیشتر از مردان  بر برخی شواهد سهم حضور زنان و دختران در اعتراضات اخیر به نحو حیرت   بنا  ،استه رو بوده جدی روب

و  بوده  اقشار  جمعی  اعتراضات  کنار  در  آموزی  دانش  یا  دانشجویی  جنبش  قالب  در  همواره  که  جوانان  جنبش  همچنین  است. 

اوه گر نقش  دیگر  اجتماعی  تعیین می یفا  های  و  محوری  نقش  اخیر  اعتراضات  در  و کرد،  اعتراضی  های  رفتار  بر  و  یافت  کننده 

 داشت. اثرگذاری نیرومندی الگوهای آن 

  های مهم آن را شناسایی ماهیت و ویژگی الزم است نخست  اندازاش  تر این پدیده و ترسیم چشم به هر حال برای درک عمیق 

 به اختصار  کنم می تالش  حاضر در یادداشت این اساس و توضیح دهیم. بر  کنیم

   ؛اضاتها و علل و عوامل وقوع اعتر( زمینه ۱

   ؛ ( ماهیت اعتراضات۲

   ؛ سناریوهای پیش رو انداز اعتراضات و( چشم ۳

 ( دستاوردهای »خیزش مهسا«؛4

 ؛  شناسی اعتراضات( آسیب5

 . کنم عرضه را 

ایران رخ    ۀ در جامع  ۱4۰۱  دی شهریور تا    صد روز، از اواخر آنچه در    معتقدم زیرا    ؛ « استصد سال و صد روزعنوان این یادداشت »

ها پس از  ایرانی گذاشت که تا سال   ۀ سیاسی، چنان اثرات عمیقی بر اندیشه، روح و وجدان جامع  ۀداد، فارغ از هرگونه پیامد و نتیج 
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ای را برای ایران تصور کرد که متاثر از  توان آینده می به سختی    ،ه عالوهها نوشته خواهد شد. بها گفته و متنآن سخن   ۀ این دربار

پیامدها فقط به جماعت تحول آثار  این    ۀ اعتراضات اخیر نباشد. دامن ایران محدود نخواهد شد و و     طلبان و تغییرخواهان 
 
و    قطعا

 
 
انی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.  کاران در نظام حکمرسونامی حاصل از »خیزش مهسا« حافظان وضع موجود و محافظه  یقینا

  حتی اگر در زمان انتشار این یادداشت اعتراضات رو به خاموشی موقت یا دائم داشته باشد، شناخت و تعیین آنچه در   ، از همین رو

 .  دارد استراتژیک   ی اعتراضات رخ داد اهمیت صد روز  بیش از 

 ها و علل و عوامل اعتراضات ینهزم .۱

اینکه در دنیای  ۀل وقوع اعتراضات را به دو دستاگر علل و عوام با فرض  نادیده    داخلی و خارجی تقسیم کنیم،  کنونی امکان 

ممکن نیست و همواره در وقایع و حوادث سیاسی و اجتماعی باید رد پای هر دو گروه علل   عاملگرفتن هیچ یک از این دو دسته 

دهد و لذا در    می یکی اصالت را به درون    : گیریم  می و دیدگاه متمایز قرار  و عوامل داخلی و خارجی را جستجو کرد، در برابر د

علل و    ؛گیرد و دیدگاه دیگر برعکسمی شرط در نظر    راها، علل و عوامل داخلی را مبنا و علل و عوامل خارجی  تحلیل پدیده 

اجتماعی اخیر    -عوامل خارجی را مبنا و علل و عوامل داخلی را شرط می داند. این یادداشت از نظر دیدگاه اول اعتراضات سیاسی 

بدون وجود    متاکید دار،  منیست   کند. لذا اگرچه منکر نقش عوامل خارج از مرزهای ایران در وقوع و تداوم اعتراضاتمی را تحلیل  

داری بینجامد.  تواند به چنین اعتراضات دامنه ی هر تحریکی و تحرکی از سوی نیروهای خارج از مرزها نمی شرایط مستعد داخل

نیرو  از  مجموعه منظور  بحث  این  در  خارجی  گروههای  و  افراد  از  سازمان های  بین ا،  دولت های  و  اهداف  المللی  با  که  ها هستند 

 اند.در اعتراضات نقش ایفا کرده   های گوناگوناز راه ها ملی دیگر دولتمتفاوت در حد فاصل منافع ملی ایرانیان و منافع 

 . وضعیت جنبشی جامعۀ ایران ۱ -۱

جامع است  ۀ وضعیت جنبشی  بستر عمومی  ویژگی  ده   اعتراضات    و  ایران مهمترین  آن   ۀحدود سه  متن  در  است.    اخیر  داده  رخ 

د به شرایطی که در آن  به این سو بوده است و اشاره دار   ۱۳7۰  ۀهدوم د   ۀ ترین ویژگی جامعه ایران از نیموضعیت جنبشی عمومی 

 ۀشود. چهار ویژگی مهم جامع رفتار و عمل فردی و اجتماعی( می  ۀبه مثابیک امر ذهنی( تبدیل به اعتراض )  ۀبه مثابنارضایتی )

 جنبشی عبارتند از: 

 ؛ های اعتراضی جمعیرشد تدریجی کنش  •

 ؛ اعتراضات جمعی یعنی افزایش معترضان در واحد جغرافیاییرشد تدریجی تراکم  •
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 ؛ های اعتراضی جمعی نهادینه شدن تدریجی اعتراضات و کنش  •

 . های اعتراضی جمعی  های سیاسی با کنش نظام  ۀ های مقابلنهادینه شدن تدریجی روش  •

در حالی    ؛ فرض کردند  موارد دیگر یا  نظران وضعیت جنبشی را به خطا معادل وضعیت انقالبی در مفهوم لنینیستی  برخی صاحب 

قرار دارند و از سوی دیگر به شرایطی کامال     جدید   نوین/ های قدیم و  ک سو در دو پارادایم متفاوت جنبش که این دو مفهوم از ی

می متفاوت   وضعدهندارجاع  تفکیک  با  لنین  می .  خاطرنشان  انقالب  و  انقالبی  انقالب  یت  به   
 
انقالبی ضرورتا وضعیت  هر  سازد 

در شیو  اوانجامد.  نمی  انقالبی  تبیین وضعیت  و  تحلیل  استثمار   ۀدر  روابط  و  مناسبات  و  اتولید  بین صاحبان  و  گرایانه  تولید  بزار 

گامی که افزون  و باز هنها برای قیام آماده باشند  دهد که توده کند و لذا اصرار دارد انقالب هنگامی روی می نیروی کار تاکید می 

ادامه دهند )  بر این طبقات باال وضعیت جنبشی را بر    اما »تارو«(.  اتی ب ،باتامور و دیگراننتوانند در نظم کهنه به حاکمیت خود 

ید  تول ۀاقتصادی را در هر مرحله از شیو-دهد و بر این اساس هر نظام سیاسیط ذهنی و عینی جامعه توضیح می شرای ۀحسب رابط

مشروط بر این که به دالیلی از نظر ذهنی، همه یا بخش بزرگی از جامعه از وضعیت   ؛داندود به وضعیت جنبشی می ور  مستعد

آستان از  نارضایتی  این  میزان  در همان حال  و  باشد  داشته  نارضایتی  )کنش    ۀموجود خود  اعتراض  به  و  عبور کرده  آنان  تحمل 

داری پس از شورش  بینی وقوع انقالب و سرنگونی سرمایهمارکس در پیش   جمعی( منجر شده باشد. بر این اساس تارو محاسبات 

  کند )همان(.می  تصحیحرا   ۱848کارگران پاریس در ژوئن  

 نارضایتی عمومی . ۱ -۲

وضعیت جنبشی  گیری  که منجر به اعتراض شده و به شکل   توان فهرست طوالنی از علل و عوامل نارضایتی عمومیاگرچه می 

انجامیده  ایران  کالن ا  جامعه  ارزیابی  یک  در  کرد،  می    رائه  را  کنونی  عمومی  به نارضایتی  پاسخ  در  نظام  ناتوانی  حاصل  توان 

ب خطای  دانست.  حکمرانی  نظام  از  عمومی  دامنانتظارات  اگر  است  نارضایتی   ۀزرگی  نارضایتی  این  به  را  اقتصادی،  ها  سیاسی، 

از طبقات   ،ها و طبقات اجتماعی مختلفوناگونی مطالبات و انتظارات گروه . در واقع با توجه به گ کنیماجتماعی یا فرهنگی منحصر 

  ۀ کمانی از مطالبات در برابر نظام حکمرانی قرار دارد که از اواسط دههای برخوردار، رنگین متوسط و حتی گروه   ۀفرودست تا طبق

ها به به آنها پاسخ دهد. برخی دولت   استسته ها در کل نتوانآمد دولت ورفت   رغمبهنظام حکمرانی    .استیر صعودی داشته س  ۱۳7۰

ها  بر نارضایتی  که یتی ایجاد نکردندبخشی از این مطالبات تا حدی پاسخ دادند و برخی نیز نه تنها بهبودی در جهت کاهش نارضا

 .افزودند
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 هابحران . توالی  ۲ -۳

هایی هستند  اول نظام  ۀ شوند. دستها به دو دسته تقسیم می بحران   به توانایی پاسخگویی     های حکمرانی از جهت تمایل یا نظام

در درون ساختار  پیش که  قادرشان، سازوکارهای خوداصالحی  بنابراین  و  به   ند بینی شده  پاسخ  برای  با بحران و  از مواجهه  پس 

ها هیچ نهاد یا رکن قدسی یا مصون از خطا وجود ندارد و ساختار برای بقای  ختار زنند. در این ساختارصالح ساها دست به اآن 

هم تغییر  و  اصالح  آمادگی  بحران  از  عبور  و  مشروعیت  تامین  و  کارکردها  اصالح  یا  دست ۀ خود  دارد.  را  نهادها  و  دوم   ۀارکان 

در دروندارندهستند که سازوکار خوداصالحی    ی هاینظام تغییر  .  ارزیابی و  یا غیرقابل  نهادهایی قدسی  ارکان و  این ساختارها  ن 

دارد. بنابراین حتی در صورتی که وجود آن واحد، نهاد یا رکن علت یا یکی از علل بحران باشد یا عملکرد آن در تعارض با    وجود

وضعیت به تشدید    تار ممکن نیست. اینخیر عمومی، رفاه و عدالت یا دموکراسی باشد، امکان تغییر یا اصالح آن از سوی ساخ

البات با  ناتوانی نسبی در پاسخ به مط  سببشود. در یک ارزیابی کلی نظام حکمرانی به ها منجر می انباشت آن   و  ها و تراکمبحران 

ده و تعبیه  شبینی های پیش حکمرانی با استفاده از سازوکاراست. منظور از بحران شرایطی است که در آن نظام  بحران مواجه شده 

ها عبارتند از:  مهمترین بحران شده در ساختار و نهادهای آن قادر به حل مسائل و مشکالت و یا پاسخ به مطالبات مردم نیست.  

گیری  ها به شکل افزایی این بحران ن توزیع، بحران نفوذ. تجمیع و هم بحران مشروعیت، بحران ناکارآمدی، بحران مشارکت، بحرا 

 ن  بحرا
 
ا یا  شده ر  ب  بنیادین  منجر  بحران بحران  آن  در  که  اثر  است  یکدیگر  بر  منجر    و  گذارندمی ها  بحرانی  وضعیت  تشدید  به 

تری پدید  بر یکدیگر وضعیت به مراتب پیچیده ها  ها و در پی آن اثرات متقابل بحران . بنابراین در صورت تداوم بحران شوند می

 رانی بسیار دشوارتر است. آید که خروج از آن برای نظام حکممی

 . بحران ساختاری ۱ -۴

از   بنیادین، ساختاری است. ساختار مفهومی ذهنی و فرضی است که  ،  هارویه  ( ۲  ؛ ( قوانین۱  تشکیل شده است:  ولفه م  ۳بحران 

دسترس  نی  ، یعمناسبات ( ۳  ؛ ها استفاده می شودا به صورت عادت از آن بینی نشده ام  های جاری که در قوانین پیش روش یعنی  

اقتصادی  فرصت  به  نابرابر قدرت  کسب  و  طریقها  عکس   از  بر  و  سیاسی  می   .قدرت  اساس  این  فقر  بر  و  نابرابری  از  توان 

   ساختاری، تبعیض ساختاری، فساد ساختاری، تورم ساختاری و امثال آن در نظام حکمرانی سخن گفت. 
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 گیری وضعیت جنبشی . شکل ۱ -۵

توان  را می   اخیر   صد روز از  بیش  به ویژه اعتراضات    ، و سه دهه  این  ها، علل و عوامل اعتراضات نهایی زمینهبندی  نابراین در جمع ب

گیری وضعیت جنبشی توضیح داد. این وضعیت جنبشی حاصل ناتوانی نظام حکمرانی در پاسخ به انتظارات و در چارچوب شکل 

بحران   در  باید  را  ناتوانی  این  علل  است.  عمومی  بحران مطالبات  کرد.  جستجو  رویه ساختاری  قوانین،  حاصل  و  زاده  و  ها  ها 

اتکا بهساختار کنونی و نظام حکمرانی نه تنها    ، . به سخن دیگراستمناسباتی هستند که در نظام حکمرانی ساری و جاری    با 

رویه  مناسباقوانین،  و  مردمت ها  متعارف  انتظارات  تامین  و  کنونی  مشکالت  و  مسائل  حل  به  قادر  به   ش  بلکه  این    سببنیست، 

مشکلی  یا  مسئله  هر  آن   ناتوانی،  بحرانی   در  سرعت  می   شود می   به  وضعیت  پیچیدگی  بر  فساد  و  از  وقتی  رو  همین  از  افزاید. 

ه در مبارزه  ها و مناسبات کنونی یعنی ساختار است. بدیهی است که این دیدگاقوانین، رویه  بهشود، اشاره ساختاری سخن گفته می 

و محاکمه و تنبیه آنان ندارد، چارچوب و رویکردی کامال متفاوت در مبارزه با    اگرچه تعارض با پیگیری قضایی مفسدین  با فساد 

 .  استفساد 

ــ که  جهت سبب دیدگاهی  از  حلهم  راه  جهت  از  هم  و  بحران   ــ  شناختی  ناکارآمدی،  از  بحران  مثل  ساختاری  بحران  های 

ت و ی که مشکال دیدگاه بگوید، با  آن در نظام حکمرانی سخن    بحران توزیع برای فساد و امثال   و   مشارکت،  مشروعیت، بحران 

ها به معنای ناممکن بودن  تاری بحران . به این ترتیب تاکید بر ماهیت ساخاستمتفاوت  داند،  مسائل را حاصل سوء مدیریت می

ساختاری  تغییرات  بدون  بحرانی  وضعیت  از  قو  است؛   خروج  تغییر  مناسبات یعنی  اساسی،  قانون  ویژه  به  باالدستی  ویژه به  ، انین 

ق  بین  اقتصادیمناسبات  قدرت  و  سیاسی  رویه   ، درت  عادالنه شدنو  بیشتر  هر چه  به سوی  و دموکراتیک   ، ها    در کل   تر شدن 

 . شدن متفاوت 

 جنبش  وکنش جمعی اعتراضی   در میانۀ: ماهیت اعتراضات .۲

کنش جمعی اعتراضی« نامید. کنش جمعی مفهومی عام و فراگیر است و اشاره  توان »کلی می اعتراضات اخیر را در یک عبارت  

رفتار متقابل کسانی است  زامفهوم ذهنی کنش جمعی شامل آگاهی دارد به هر نوع فعالیت جمعی توسط همه یا بخشی از جامعه. 

توان به شورش  های جمعی اعتراضی می از مهمترین کنش   .( ۱۳6۳دهند )جانسون،  مطابقت می آنان    خود را با رفتار    رفتار    که افراد  

(rebellion ( انقالب، خیزش ،)uprising( و جنبش )movement اشاره کرد. بنابراین اگرچه می )  اعتراضات پس از  توان برای
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را از  مذکور    ۀباید توجه داشت که این عبارت پدید  ،کنش جمعی اعتراضی« استفاده کردیاد مهسا امینی از عبارت »فقدان زنده 

 کند و لذا برای تدقیق ماهیت این اعتراضات ناچاریم از دیگر مفاهیم بهره گیریم. اعتراض فردی تفکیک می 

 . شورش ۲ -۱

ت )جانسون،  حکومتی اس  ۀشدعبارت است از مخالفت جمعی نه با فرد بلکه با اعتباری که ناشی از اصول و قوانین پذیرفتهشورش 

لیاقتی و  بی، ترس، بی طلجاه   دهد که ممکن است ناشی ازرخ می   این تعریف، شورش به علت فقدان اعتبار حاکم  بر  (. بنا ۱۳6۳

اعتبار به نوعی قرارداد میان مردم و دولت اشاره دارد. جان الک در چارچوب نظریباشد   فساد این  ن خود یعنی »قرارداد  کال  ۀ. 

میان    اجتماعی داد  داند و این اعتبار را به نوعی قرار توجه اعتبار و مشروعیت حاکم می ورش را کاهش قابل ت وقوع شاجتماعی« عل

بمردم منتسب می  در  ارزشی  توانایی ساخت  قابلیت و  بین مردم و دولت کند. هانا آرنت شورش را حاصل فقدان  اتحاد  رقراری 

 اند.  دمی

ناگهان رخ  تعریف شورش، شورش نوعی رفتار جمعی اعتراضی است که در شرایط خاص و به ها در  تفاوت   ۀبه هرحال فارغ از هم

تواند به هر موضوع خرد  اعتراض می   ۀ شود، دامنعالم یک برنامه یا سیاست آغاز می دهد. اگرچه شورش با وقوع یک حادثه یا ایم

اما خطا است   ؛ ( یا انقالب ختم شودmovementجنبش )  . هر شورش بالقوه استعداد آن را دارد تا به یکپیدا کندو کالن تعمیم  

به  انقالب فرض شود.  یا  امری کم   اگر شورش معادل جنبش  اگر شورش  نیز خطا است  یا بی همان میزان  ارزش و گذرا  ارزش 

ه به توان شورش علیه مرگ دختر جوان کرد در یک مرکز قضایی و انتظامی دانست کب شود. شروع اعتراضات اخیر را می محسو

توان از این کنش  اعتراضات باز هم می   صد روزۀ ویژه در مناطق شهری گسترش یافت. اما آیا با تداوم  سرعت در سطح ملی و به 

 شورش« نام برد؟ پاسخ منفی است. عنوان » اجمعی ب

 . انقالب ۲ -۲

امعه از طریق اعمال خشونت انجام  های موفق یا ناموفق که به منظور ایجاد تغییراتی در ساحت ج انقالب عبارت است از »تالش 

که    شود می عطف محسوب    ۀ . انقالب نوعی نقطای نادر استوالنی جوامع، لحظه. انقالب در تاریخ ط«( ۱۳6۳گیرد )جانسون،  می

قید و شرط وضع بی کند. به سخن دیگر انقالب عبارت است از نفی  دو بخش پیش و پس از آن تفکیک می   تاریخ جوامع را به

امکان بنای   بنابراین انقالبیون وضع حاضر را به کلی نفی و با تالش برای براندازی نظم موجود،  .موجود و غیرقابل تغییر بودن آن 

می فراهم  را  نو  ساختاری  و  جمجدید  عصیان  از  است  عبارت  »انقالب  اساس  این  بر  آن  نمایند.  قصد  که  شدید  و  ناگهانی  عی 
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ناپذیر ساختار  گریز   ۀ. از منظر مارکسیستی، انقالب نتیج«(۱۳68معینی است )دوشه،    ی واژگونی قدرت یا رژیم و دگرگونی وضعیت

تضاد  حل  موجب  و  اجتم اجتماعی  ترتیبات  در  اساسی  )آرون،  های  است  رویکرد ۱۳54اعی  در  به (.  انقالب  به  روانشناختی  های 

«  ۀ شود و بر نقش عواملی مثل »توقعات فزایندافراد نسبت به وضعیت اجتماعی پیش از وضعیت عینی اهمیت داده می   تصورات

  ۀ انقالب، نظری  ۀ ها درباردر میان نظریه    (. ۱۳7۲شود )کوهن،  پدید آمدن انقالب تاکید می محرومیت نسبی« در  مردم و همچنین »

ها در پی تغییر وضعیت امور از  ایران بسیار راهگشا است. به نظر »توکویل« انقالب   توکویل« بسیار جالب و در تبیین تحوالت و»د

ای طوالنی بی هیچ اعتراضی یک حکومت که مردم طی دوره بد به بدتر رخ نمی دهد، بلکه اغلب زمانی شاهد انقالب هستیم  

پس از آن شروع به اعتراض    ؛استکوب کاسته شوند که حکومت از فشار و سراما ناگهان متوجه می   ؛اندسرکوبگر را تحمل کرده 

دیدگاه کارکردگرایی ساختاری  می از منظری دیگر  آن    بر کنند.  پی  اجتماعی و در  ارزشی جامعه و نظام  بین نظام  نقش شکاف 

  نتینگتون ها ۀ(. تاکید بر نوسازی و نقش آن در وقوع انقالب در نظری۱۳6۳دارد )جانسون،    تأکیدتمایل به جنبش اجتماعی انقالبی 

تعریف  یاسی در شرایط نوسازی اقتصادی  انقالب را حاصل افزایش میل به مشارکت س  او  از اهمیت بسیار برخوردار است.  ( ۱۳8۲)

جنگند  داند که در آن دو سوی منازعه برای کسب حاکمیت سیاسی می انقالب را کنش جمعی اعتراضی می  . چارلز تیلیاستکرده

 (. ۱۹۹۹، تیلیکنند )منابعشان، حریف را حذف می و به اتکای 

 ( اسکاچپل  نظرات  به  نظری۱۳76توجه  در  وی  است.  راهگشا  بسیار  نیز  ایران  در  انقالب  وقوع  امکان  ارزیابی  در    ۀ ( 

 از طریق بسیج عمومی شکل نگرفت
 
ه است و لذا به صورت  ساختاری خود مدعی است هیچ انقالبی از نظر تاریخی صرفا

 داند. رل قدرت نیروهای سیاسی و مردم می ا را معلول ساختارهای بیرون از کنتهجبری انقالب 

اما در هر حال    عرضه کرد؛ ها در سطح جهانی  واحدی برای تبیین انقالب   ۀتوان نظریدهد که نمی این مرور مختصر نشان می  

روعیت سیاسی، وجود منازعه بین  عوامل مهمی همچون نارضایتی عمیق از وضع موجود، نوسازی ساختار اجتماعی، کاهش مش 

دو   هر  در  اعمال خشونت  اعتراضات، ضعف قدرت سرکوب، میزان  در  مردم  میزان مشارکت  حاکمه،  و قدرت  انقالبی  نیروهای 

ز این رو  کند و هم االبی در وقوع انقالب نقش ایفا می گیری سازمان و رهبری انقه، وجود ایدئولوژی انقالبی و شکل سوی منازع

  وقوع انقالب داد. ۀتوان وعدای از اعتراضات نمی گیری دوره شکل  به اتکای

د. از این رو توان انقالب نامی یک انقالب باشد، هر شورشی را نمی   ۀممکن است مقدم  گر چه هر کنش جمعی اعتراضی )شورش( ا

از عبارت » انقالبی متخصصان  از طی  « سخن گفته فرایند  به معنای آن است که جوامع پس  نقطه  اند که  در  ا مقطع یمراحلی 
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توان به طور قاطع منکر ظرفیت آن برای آغاز  اگرچه نمی   ؛ توان »انقالب« نامیدلذا اعتراضات اخیر را نمی   گیرند. انقالب قرار می 

 یک فرایند انقالبی بود. برای نیل این اعتراضات به انقالب سه گام کلیدی باید برداشته شود:  

   ؛ مشکالت اقتصادیآزادی زنان به موضوعات دیگر به ویژه مسائل و  ( گسترش مسائل و مطالبات از ۱

   ؛اعتصابات سراسری  به های اعتراضی از تجمعات خیابانی( گسترش تاکتیک ۲

 (.  ۱4۰۱های بزرگ معترضان )گلدستون، میلی نیروهای امنیتی برای اقدام قهرمانی علیه گروه ( افزایش تمرد و بی ۳

   شود. یی مالحظه نمی سوونین سمت حرکت در چ جدی در حال حاضر شواهد 

  توانایی شکل دادن و تدوین   جنبش انقالبی« خواهد بود؟ آیا این خیزشحیات خود تا ارتقا به »  ۀبه ادام آیا خیزش »مهسا« قادر  

  این   ۀبرندرا خواهد داشت؟ آیا تصور ذهنی نیروهای پیش   -که از الزامات وقوع هر انقالبی است-یک ایدئولوژی یا هویت انقالبی  

کنش  اعتراضی،مجموعه  جوانان  های  ویژه  مثاب  ، به  به  خیزش  این    ۀاز  به  پاسخ  بدون  است؟  اجتماعی  و  سیاسی  انقالب  یک 

توان عنوان »انقالب« را برای اعتراضات اخیر به کار گرفت. کارل مارکس در پاسخ به کسانی  یاری سواالت دیگر نمی سواالت بس

گفت که این شورش    ــ  البته پس از سرکوب کارگران ــرا »انقالب« نامیده بودند    ۱848که شورش کارگران پاریسی در سال  

اندازه طو همان  که  است  پیکاری  آغاز  در حکم  دربهفقط  که  است  ناگزیر شدند  یهودی    دری النی  انگلس  و  مارکس  بعدها  ها. 

داری بسیار زودهنگام بوده د و اینکه انتظار سرنگونی سرمایه اندستخوش شتابزدگی دوران نوجوانی بوده   ۱848اذعان کنند که در  

( نیز (اتی ب   ، نارگ ید  و   باتامور است  لنین  شده   .  نمی   استیادآور  انقالب  به  انقالبی  وضعیت  هر  و که  نمی    انجامد  تواند  انقالب 

ها برای قیام آماده باشند و باز هنگامی که افزون بر  دهد که توده او انقالب هنگامی روی می   ۀخود به وجود بیاید. به عقیدخودبه 

 اند )همان(. حزب و طبقات، شرایط عینی  ۀ از ارادها مستقل این  ؛ نظم کهنه به حاکمیت خود ادامه دهند این طبقات باال نتوانند در 

در    ها مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقالب انقالب« و صاحب کتاب  »  ۀن برجستیکی از محققا   (۱4۰۱گلدستون ) 

 ت گفت: یک انقالب دانست، در ماه دوم اعتراضا  ۀتوان مقدمخیزش مهسا( را می ) پاسخ به این سوال که آیا اعتراضات اخیر

هیچ مدت زمان مشخصی وجود ندارد که شما بتوانید بگویید پس از آن اعتراضات به نتیجه روشنی دست خواهد یافت.  »

تواند در طول زمان با نوسان هم همراه باشد. تنها  اما آنچه اهمیت دارد، اثر متقابل میان معترضان و رژیم است که می 

ه معترضان در طول زمان قدرت پیدا کنند. این بدان معناست که ما شاهد  شود کزمانی اعتراضات به انقالب منجر می 

تر و با حضور معترضان بیشتر باشیم، ضمن اینکه در مقابل، رژیم قدرت و مشروعیت  برگزاری تظاهراتی بزرگتر، گسترده
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  ۀ روهی که تعیین کنند توان آن را سرکوب کرد، گاگر اعتراضات محدود به نسل جدید بماند، می    خود را از دست دهد . 

نظر می   ۀآیند به  است همین نسل »هزاره« هستند.  آن اعتراضات  به درسد  تاکنون  متنوعی همچنان تصمیم  ها  الیل 

 اند که به صورت جدی مقابل رژیم قرار گیرند.« نگرفته

انقالبی منتهی شود؟ همچنان که پیش از این  تواند به یک جنبش  : آیا اعتراضات اخیر در فرایند تکوین خود می پرسیممی مجددا   

تا در صورت تدا بالقوه استعداد آن را دارد  از ویژگی نیز گفته شد هر شورش اجتماعی  به یک جنبش    یی هاوم و برخوردار شدن 

اضات  و رویکرد حاکم بر اعتر  -دهممی که پس از این توضیح    -های جنبش جوانان  اما با توجه به خصیصه   ؛انقالبی منجر شود

 جنبش اخیر )سبک زن
 
های سبک زندگی در پی تغییر رفتار  ویژه جنبش جدید به نوین/  اعی  های اجتم دگی( پاسخ منفی است؛ اساسا

آیا تالش معت اسقاط حاکمیت.  یا  براندازی  نه  تغییر رفتار حاکمان می حاکمان هستند و  برای  اقتدار نظام رضان  در  تواند تزلزلی 

 مثبت است. در واقع    حکمرانی ایجاد کند؟ پاسخ 
 
تا حدودی    ، به رغم گستردگی و شدت سرکوب  ، اعتراضات  صد روز  همیندر قطعا

رسد ترکیب سنی  دار شده است. در هر حال به نظر می خدشه    -الاقل در ذهن معترضان و افراد ناراضی   -اقتدار نظام حکمرانی  

ضمن اینکه تاکنون هیچ    ؛ ها، و فرایندهای انقالبی ندارد، رویه هاهای حاکم بر این گروه سنی سنخیتی با ارزشمعترضان و ارزش 

از سوی    گیری سازمان انقالبی و رهبری انقالبی که از الزامات هر جنبش انقالبی است گزارش نشده است.دازی از شکل انچشم

گرچه سطح نارضایتی بسیار  سال به باال ا  ۱8در جمعیت    کمدستید این ادعاست که  ؤدیگر نتایج برخی مطالعات میدانی نیز م 

می   ،باالست ترجیح  ناراضی  خشونتافراد  اشکال  به  گرایش  و  کنند  اعتراض  مدنی  اشکال  در  اشکال  دهند  دیگر  حتی  یا  آمیز 

است. پایین  بسیار  هنوز  اعتراض  »ریشه   غیرمدنی  عنوان  تحت  پژوهشی  در  مثال  شکل برای  اجتماعی  بروز  های  گیری 

سال به باالی    ۱8نشان داده شده که در میان جمعیت     ( ۱4۰۱زاده آوانی و دیگران،  حسینی )  ران«های اجتماعی در اینارضایتی 

درصد مایل    ۱۹ / 6  فقط درصد( مایل به مشارکت در اشکال غیرمدنی اعتراضات نیستند، در حالی که    66 /۱شهر تهران اکثریت )

 به مشارکت در اشکال مدنی اعتراض نبودند. 

از تهرانی   نتایج همین مطالعه در حالی که نیمی  سال و باالتر به میزان متوسط و زیاد مایل به    ۱8های  از سوی دیگر مطابق 

مطابق   اند.مایل کردهی اظهار تی گراغیرمدنی و خشونت اعتراض برای درصد  ۱4.7 فقط اند، مشارکت در اشکال مدنی اعتراض بوده 

 تمایل به مشارکت در هیچ اعتراضی  درصد( تهرانی   ۲5 / ۱)  چهارماین مطالعه حدود یک 
 
چهارم  اند و در مقابل سه نداشته ها اصوال

نشان  کند و  نتایج را تایید می    اند. مطالعات میدانی مشابه نیزبقیه به میزان کم یا زیاد تمایل به بروز نارضایتی و اعتراض داشته
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های ذهنی گرایش  دهد گرایش به اعتراضات خشونت پرهیز، تمایل قالب در میان افراد ناراضی است که به معنای فقدان زمینه می

 انقالبی در میان معترضان و عموم مردم است. 

ر جامعه ایران مهیا  دهد با وجود نارضایتی باال و گسترده شرایط وقوع انقالب تا اطالع ثانوی دعالوه بر شواهدی که نشان می  

های  ناموفق بودن جنبش   حال انبوهی از ادبیات سیاسی و جامعه شناختی در سطح جهانی نیز وجود دارد که مویدنیست، درعین 

خشونت اعتراضات  و  تجویز  انقالبی  که  است  آن  امثال  و  توسعه  دموکراسی،  عدالت،  ویژه  به  مطلوب  نتایج  به  رسیدن  در  آمیز 

 مجال دیگر موکول کنیم.   مع در برابر سواالت جدی قرار می دهد. بحث در این موضوع را بهانقالب را برای جوا

 . جنبش ۲ -۳

اعتراضی سازمان  از کنش جمعی  آلن  جنبش عبارت است  اهداف خاص.  یا  یا دستیابی به هدف  دفاع، گسترش  به منظور  یافته 

   :تورن برای هر جنبش سه ویژگی قائل است

به معنای آن است که کنش    ،هویت  (۱ از هویت  برخورداری  باشد.  دارای هویت  باید  یعنی آنکه هر جنبش 

ن، فقرا و  های خاص مثل زنان، کارگرا اعتراضی به تدریج خود را سخنگو یا نماینده کل جامعه معترض یا گروه 

ی مثل، معرف چه کسانی  سواالت   داند. بنابراین هر کنش جمعی که به های اجتماعی می فرودستان یا دیگر گروه 

پاسخ دهد، در     کند؟ و مدافع و محافظ چه مطالباتی است؟به نام چه کسانی فریاد میزند و اعتراض می  است؟

 گیرد.  ردیف جنبش اجتماعی قرار می 

گیرند و به منازعه با آن  ار می های اجتماعی همواره در برابر نیروی دیگر قرجنبش   ؛ اصل ضدیت یا مخالفت(  ۲

  دارند، و سلبی    های اجتماعی نوعی خصلت انتقادیپردازند. اگرچه شورش آمیز یا خشونت پرهیز( می   )خشونت

 کنند.  تری را از این جهت ترسیم می بندی دقیق های اجتماعی صف جنبش 

   . عمومیت( ۳

 .  کنندها جهت جنبش را تعیین می این ارزش 

این    کند. بر  را پیدا  یادشده مشروط به اینکه به تدریج سه ویژگی    ؛ داردهر شورش اجتماعی استعداد تبدیل شدن به یک جنبش را  

تواند خبر از تبدیل  اما بی گمان تداوم آن می   ؛ توان جنبش نامیدگانه نمی های سه اساس اعتراضات اخیر را تا برخورداری از ویژگی 

شود و این  می ایجاد روابطی میان معترضان  یپس از مدت  ، تداوم پیدا کنندها شورش در صورتی که   تمام دهد. شب نجبه یک شدن 
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هایی که معترضان عضو آن  ها، همکاران و دیگر گروه . خویشاوندان، همسایگان، همکالسی کندپیدا می ای  شبکه   یسازمان روابط  

ای و در  ان شبکه گیری سازم شود که در شورش حضور دارند. پس از شکل هستند، بستر و محیط مناسبی برای همیابی کسانی می 

شود. با مشارکت معترضان ابعاد هویتی  و تعمیق می   گیردمی صورت تداوم کنش جمعی اعتراضی به تدریج هویت جنبش شکل  

روشن  می اعتراضات  می تر  مشخص  دیگران  با  آنها  افتراق  وجوه  و  خود  با  معترضان  اشتراک  وجوه  ترتیب  این  به  و  شود.  شود 

با شکل   ؛های اعتراضی استنش هویت رمز بقای کشود  می گفته  گیری هویت در اذهان معترضان حتی در صورت سرکوب  زیرا 

اندیشه  باز هم  فرایند  آنها  این صورت  در  و  ماند  باقی خواهد  معترضان  و جان  ذهن  در  و مطالبات جمعی  به   تبدیلها  شورش 

یابی وارد آخرین  ای اعتراضی پس از هویت هتوان کنش اعتراضی را جنبش نامید. کنش و در این مرحله می   شود می جنبش طی  

یعنی شکل  می مرحله  نامتقارن  سازمان  جدید(    ؛ شوندگیری  اجتماعی  های  جنبش  )در  مرجع  و  کوچک  سازمان  که  معنا  این  به 

عهده را  آنها  می مدیریت  تجربدار  ماحصل  سازمان  این  منازع   ۀشود.  میدان  در  جمعی  فرآیند    ۀکنش  یک  در  است.  اجتماعی 

 تدریجی نیروهای حاضر در کنش اعتراضی به این سازمان نامتقارن مشروعیت می بخشند. 

داد  توضیح  اشاره   کردن طی   م، همانطور که  اعتراضات   شدهمراحل  تداوم  یا  پایداری  اعتراضات دی  موکول   به  مثال  برای    است. 

آبان    ۱۳۹6 قا  رغمبه   ۱۳۹8یا  آثار  و  پایداری الزم  پیامدها  اجتماعی  و  سیاسی  توجه  تکوین   برای طیبل  را    مراحل  جنبش  تا 

حضور خیابانی معترضان در خیزش »مهسا«، نباید تصور شود که اعتراضات آثار و پیامدهایی    ۀحتی در صورت خاتمام ا  .  نداشتند

جامع نداشته   ۀبرای  پدیده   استایران   
 
اصوال می تمام   ی هاییا  تلقی  گشده  به  )  ۀ فتشود.  »جنبش ۱۳8۳دالپورتا  میان  (  اغلب  ها 

 های طوالنی نهفتگی در نوسان هستند«. های کوتاه فعالیت عمومی شدید و دوره دوره 

کند، تردیدی نیست. همچنان  در ارزیابی نهایی در اینکه »خیزش مهسا« با شتاب بسیار به سوی یک »جنبش تمام« حرکت می 

باونکته در مورد کنش جمعی این است که یک هویت جمعی کم   : »مهمتریناستملوچی گفته آلبرتو  که    ثبات و مرکب   بیش 

از همبستگی ) ابزار و اشکال متفاوتی  از میان اهداف،  باید  گیری  های شکل رسد پایه و سازمان ایجاد شود«. به نظر می   یک ما( 

ی که کمابیش در سطح محلی، ملی و  تحرک و تداوم اعتراضات ساخته شده است. شعارهای مشترک   روز  صدچنین هویتی در  

های هویتی اعتراضات اخیر را  های مشترک در فضای حقیقی و مجازی و برخی اشتراکات دیگر مولفه ، نماد اندشده   تکرارفراملی  

س و اند. عالوه بر این از آغاز خیزش تا امروز انبوهی از تولیدات هنری و ادبی شامل موسیقی، طرح، گرافیک، شعر، عک شکل داده 

سبک زندگی و علیه حجاب اجباری به غنی شدن هویت   ۀویدئو در کنار هزاران متن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحلیلی دربار

اند. رفتارهای جمعی و فردی مثل روسری سوزان و بریدن گیسوان در خانه و خیابان و میدان فوتبال نیز موجب جنبش منجر شده 
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هویت   این  گنجینترویج  که  حالی  در  است.  دهجنبش   ۀ شده  سه  طی  اجتماعی  غنی   ۀ های  مجموعه   استشده  اخیر  از  و  ای 

ها، شعارنویسی،  خانه   ۀنیه، اعتراض شبانه از پنجرب، امضای بیااعتصا  های متفاوت و اعتراض از جمله راهپیمایی خیابانی،روش

سرمای آن  امثال  و  توییتری  طوفان  بنر،  اعتراض  ۀ نصب  برای  را  توجهی  کرده   قابل  تا    ،استفراهم  اخیر  اعتراضات  تداوم 

  گیری یک جنبش تمام بسیار محتمل است.شکل 

 . ناجنبش ۲ -۵

ناجنبش« زنان است که ای اعتراضی پیش از آن پیوند با »هاعتراضات اخیر نسبت به دیگر کنش   ۀهای خاص و برجستویژگی 

  ارجاع دارد   فردیطور  به ها فعال  هاست علیه حجاب اجباری شکل گرفته و فعال است. »ناجنبش« به اقدامات جمعی میلیون سال

کوچه  میادین،  در  دادگاه کوچهپس که  اجتماعات  یها  ها،  )بیات،  می صورت  ا  )همان(    بنا   (. ۱۳۹۰گیرد  بیات  نظر  به  جنبش نابر  ها 

رفتارهایآن   شود.غیرجمعی گفته می   یهای جمعی فعاالن کنش برآیند  از مردم عادی   ها  تعداد کثیری  های  اند که کنش یکسان 

حتی اگر این رفتارها تابع ایدئولوژی یا رهبری و سازماندهی    آورد،ای به وجود می شان تغییرات اجتماعی گسترده پراکنده اما یکسان

ها است با نقض قوانین  شده سال مشخص و معین و از پیش تعیین  ۀ نبش بدون طرح یا برناممشخص نباشند. افراد حاضر در ناج

ود را نسبت به حجاب اجباری یا نوع حجاب خاص منتسب به نظام، مخالفت و اعتراض خ  ۀرسمی و عدم رعایت مقررات دربار

 به این اعتراضات سرریز شد.   دهند. در اعتراضات اخیر ظرفیت نهفته در »ناجنبش زنان«سبک زندگی تحمیلی نشان می 

 . وضع کنونی  ۲ -۶

هایی ایجابی در میان  گیری اصول و گزاره شکل   نی نچمه   و از شروع اعتراضات و تداوم آن    صد روزبا توجه به گذشت بیش از  

بنابراین اعتراضات در وضعیتی میان شورش و   جنبش« هستیم. ر اعتراضات از »شورش« به سوی »یج شاهد عبومعترضان به تدر

شود. خیزش »مهسا« تا رسیدن به وضعیتی که ( پیشنهاد می uprising»خیزش« )   ۀجنبش قرار دارند و لذا برای نامیدن آن واژ

به معنای استعداد آن برای تبدیل شدن    صد روز گمان تداوم آن پس از  اما بی   ؛ نامیم، راه دشواری در پیش داردآن را »جنبش« می 

به یک جنبش تمام است. آیا این خیزش قادر خواهد بود مسیر پیش رو را تا به آخر طی کند؟ پاسخ به این سوال دشوار و به 

ش رسمیت  به  یا  سرکوب  برای  حکمرانی  نظام  توانایی  و  اصرار  است.  مرتبط  مختلف  عقب عوامل  و  آن  برابر  ناختن  در  نشینی 

های مناسب، میزان موفقیت یا شکست های اعتراضی جمعی و ابداع تاکتیکتوانایی معترضان در تداوم کنش   ،مطالبات معترضان 

 طرف از جمله عوامل موثر در سرنوشت اعتراضات کنونی است. های اجتماعی ناظر یا بی خیزش در جلب مشارکت گروه
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 برنده: جنبش جوانانش . نیروهای پی۲ -۷

درصد    8۰سا« جنبش جوانان است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس حدود  »خیزش مه  ۀاز مهمترین نیروهای پیش برند  یکی 

درصد مابقی هستند.    ۲۰سال به باال حدود    ۲5سال و گروه سنی    ۲5تا    ۱5شدگان اعتراضات اخیر جوانان و نوجوانان  بازداشت

  ۲4تا   ۱5کند. سهم جمعیت ای را روشن می با ترکیب جمعیت کشور نکات ارزنده عترضان بازداشت شده  ترکیب جمعیتی م  ۀمقایس

ها  ها در اولویت . با توجه به تفاوت درصد است  4۰سال حدود   45تا    ۲5درصد و سهم جمعیت    ۱۳سال از کل جمعیت کشور حدود  

سبک زندگی و تبعیض علیه زنان باقی بماند و   ۀسا« در محدودخیزش مهمطالبات »  ۀوه سنی، تا وقتی دامنو مطالبات این دو گر

سب با  توان انتظار داشت که ترکیب سنی معترضان متناادی و مطالبات مرتبط با آن را دربر نگیرد نمی مسائل و مشکالت اقتص 

 دورنمای اعتراضات از جنبش اصالحات و جنبش سبز گرفته تاترکیب گروه 
 
،  ۱۳۹6اعتراضات دی    های سنی جامعه شود. تقریبا

شدگان  سال( سهم و نقش جدی داشتند. ترکیب سنی بازداشت ۲5تا  ۱5اعتراضات آب جوانان و نوجوانان ) و همینطور  ۱۳۹8آبان 

ب  نیز موید این ادعا است. ن  استگیری جنبش جوانان  شکل   ۀه منزلاین امر  از گذشته  البته  یز در قالب جنبش دانشجویی و  که 

کاهش شکاف نسلی حاصل  است. در جنبش اصالحات و جنبش سبز با  ث سیاسی و اجتماعی نقش ایفا کرده حواد آموزی در  دانش 

و آبان    ۱۳۹6اما در اعتراضات دی    ؛ های جوان و میانسال بودیمو جنبش، شاهد حضور ترکیبی از نسل ها در این داز حضور نسل 

و    ۱۳۹8 برجسته نقش  بسیار  جوانان  جنبش  جنبش جایگاه  از  دی تر  بار  اصفهان  و  خوزستان  آب  اعتراضات  بود.  پیشین  گر  های 

نسل  مشترک  و حضور  نزدیکی  کردموجب  فراهم  را  مسئله   ؛ ها  آب  مطالب  ایزیرا  از  بود  ۀ فراتر  نسل خاص  می  ؛ یک  زان  اگرچه 

نسل  میان حساسیت  و  جوان  محهای  ابعاد  بر  بیشتر  اولی  و  بود  متفاوت  آب  به  نسبت  مدیریسال  سوء  زیستی  تاکید  یط  آب  ت 

آن. می معیشتی  ابعاد  بر  دومی  و  هر حال    کرد  نزدیکی    دینامیسم در  ارتباط  اعتراض  در هر  نظرها  یا عدم حضور  دال حضور  با 

با »حجاب    را  « مهسادال« مرکزی »خیزش  لذا اگر »  ؛ مرکزی آن دارد از آن در فرایند تحو اجباری«  مخالفت  ل هویتی  و پس 

مطالب »  ۀخیزش  انتخاب  زنحق  گروه دگیسبک  برای  مطالبات  این  بدانیم،  بسیار«  جذابیت  جوانان  سنی  داردهای  جنبش  ی   .

 از چند ویژگی برخوردار است
 
 :جوانان عموما

برای    ؛حضور دارند  جنبش در این    گوناگون های مشترک و  یعنی جوانان طبقات مختلف با انگیزه  فراطبقاتی است؛  یجنبش   -اول

  ۀ اما اعتراض علیه بیکاری یا معیشت سخت بیشتر مطالب   ؛مشترک آنها است  ۀسبک زندگی« مطالباعتراض علیه تحمیل »  ،مثال

به همین   است. درست  فرودست  و  متوسط  واسط طبق  سببجوانان طبقات  دارد که  استعداد  جوانان  و طبقات    ۀجنبش  متوسط 

 فرودستان شود. 
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آیند و  ها گرد هم می وان، مدیریت واحد ندارد. جوانان گاه بر اساس دعوت سلبریتی به دلیل سیال بودن ترکیب جمعیتی ج  -دوم

در فضای مجازی و در یک فضای گفت با حضور  ایدگاه  را دنبال می   ۀ وگویی  اعتراض  دلیل    کنند. مقاومت و  به  این  بر  عالوه 

 کنند. زی در مدیریت اعتراضات مشارکت می های مجاتسلط جوانان بر زبان اینترنت و فضای مجازی، آنان با عضویت در گروه 

از دانشجویان،    هاییگروه اغلب هر دو گروه پسران و دختران جوان در جنبش جوانان حضور و مشارکت دارند. به عالوه    -سوم 

ها را نیز  توان ترکیب قومیت پیوندند و در آن فعال هستند. به این مجموعه می آموزان و جوانان شاغل نیز به این جنبش می دانش 

 برخوردار است.  متنوعی   افزود. بنابراین جنبش جوانان از ترکیب جنسیتی، صنفی و قومی 

 . سهم زنان ۲ -۸

و شعار آن »زن، زندگی، آزادی«، نقش    ، مرگ مرحوم مهسا امینی یعنی  اعتراضات    آغازگر   ۀ در حادث  جنسیتی   هایسبب جنبه به

ریز شده که ظرفیت ا »ناجنبش زنان« به این خیزش سر  ۀ« چشمگیر است. در اعتراضات اخیر سرمایمهسازنان در »خیزش    ۀجامع

های اخیر اشکال متفاوتی از اعتراض به حجاب اجباری را تجربه  زنان در سال  ۀ قابل توجهی به آن افزود. بخش مهمی از جامع

های اعتراضی البته ی رسمی استفاده نکنند. این رفتار الگوها  و   از پوشش مطابق استانداردها  داند. برای مثال آنها اصرار داشتنکرده

می  انجام  قبلی  با هماهنگی  و  به صورت جمعی  مفهوکمتر  متضمن  لذا  و  خیزش  شد  جریان  در  نبود.  اعتراضی  جمعی  کنش  م 

شود. بنابراین نیروی  توجهی برای آن محسوب می این جنبش به حساب »خیزش« سرریز شد که ظرفیت قابل   ۀ « سرمایمهسا»

»جنبش زنان« و تحرک آن در مقاطع مختلف از    ۀالبته با توجه به پیشین  .دختران جوان و زنان هستند   خیزش    ۀبرنددیگر پیش 

جنبش زنان    ها« سهم »جنبش زنان« در اعتراضات نیز انکارناپذیر است.جمله »کمپین یک میلیون امضا« یا »حضور در ورزشگاه 

اینجا مجال توضیح آن نی سال ط از انقالب فراز و فرودهای بسیاری طی کرد که در  ایهای پس  ن  یست. در دوران اصالحات 

را یافت تا در فضای نسبتا باز این دوره به بازسازی نظری و سازمانی خود اقدام کند. در جریان اعتراضات پس    جنبش فرصت آن

بخش مهمی از فعاالن حوزه زنان با جنبش سبز پیوند خوردند. پس از توقف نسبی اعتراضات خیابانی سبزها،    ۱۳88از انتخابات  

نهاد و محافل گوناگون به حیات خود ادامه دادند و حتی برخی از آنها در  های مردم ان، سازمان های زنشکل تالن زن در قالب  فعا

  خیابان   دختران ورت و حیات جدیدی به خود گرفت. »اعتراضات زنان ص  ۱۳۹6  دی مجددا  فعال شدند. از    ۱۳۹۲انتخابات سال  

م  بر  سر  از  که حجاب  بود  دختران  و  زنان  نمادین  جنبش  عنوان  رادیکالیزی انقالب«  معنای  به  این  و  از  شدن    هداشتند  بخشی 

ها نزدیک به سه دهه ظرفیت و توانایی را برای جنبش زنان فراهم کرد که در  این تالش   ۀبود. در هر حال مجموع  جنبش زنان

 « ایفا کنند. مهساقابل توجهی در »خیزش  نقشپیوند با »ناجنبش زنان« توانستند 
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 اجتماعی نوین یک جنبش  : «مهسا. خیزش »۲ -۹

نهایی ارزیابی  می   مهساخیزش    ، در  جنبش را  ردیف  در  نوهتوان  اجتماعی  جمله   ینای  این  جهتقرارداد.  لحاظ  از  گیری،  ها 

 ها عبارتند از: ترین تفاوتیم متفاوت هستند. مهم های انقالبی یا قدماندهی، خط مشی و تاکتیک با جنبش ساز

خیزش   -اول بیاناین  نگرانی   گرها  و  جهان عالیق  اعتراض های  و  اخالقی،شمول  وضعیت  به  نسبت  و    آمیز  فرهنگی 

 کنند. های خاص اجتماعی را نمایندگی نمی و لزوما منافع مستقیم گروه یا طبقه  استاجتماعی یا اقتصادی م

جنبش   -دوم وضعاین  عامل  عنوان  به  حکمرانی  نظام  و  موجود  وضعیت  به  نسبت  موجودها  نامطلوب  و  یت  منتقد   ،

 ند و به آن بدگمان هستند. معترض

روش این جنبش    -سوم با  شده ها  سازماندهی  پذیر  انعطاف  و  باز  نانوشته،  غیررسمی،  روابط  های  مراتب،  سلسله  و  اند 

 . ندارند  تشکیالتی و سازماندهی کالسیک

به سرمایه این جنبش   -چهارم اجتماعی وابستهها به شدت  از طریق  های  و  کنند،  ها مطالباتشان را مطرح می رسانه اند 

   (. ۱۳8۰کنند )نش،  نظر و توافق می کنند و با یکدیگر برای چگونگی اعتراض تبادل ها و هویتشان را ترویج می اندیشه

 ( از جمله نش  رابطد   که   (۱۳8۰برخی صاحب نظران  تبیین  این  مدنی و جنبش   ۀ جامع  ۀ ر  فعالیت  بر   
 
اجتماعی جدید عمدتا های 

شده جنبش  متمرکز  دموکراتیک  جوامع  در  کرده  ،اندها  را  جنبش   که   اند تاکید  عمومی  باورهای  تغییر  بیشتر  جدید  اجتماعی  های 

اقتدارگرا که هرگونه کنش  های سیاسی اقتدارگرا یا نیمه با نظام  های حاکم را. در حالی که در جوامعکنند نه تغییر نهاددنبال می 

  در جریان است، ای دائمی  منازعه مدنی و نظام حکمرانی  ۀشود و بین جامعظام مستقر مواجه می ن شدید جمعی اعتراضی با واکنش 

های اجتماعی قدیم را دارند. از این گذشته در حالی که همان کارکرد جنبش   متفاوتکارهای  سازو  ا ب  د ید ج  ی ع امتجا  ی اهش بنج

د عمومی  نارضایتی  جنبه ابعاد  و  شده  گسترده  بسیار  جامعه  فر  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  اینکه های  تصور  دارد،   رهنگی 

اگرچه  نارضایتی  بنابراین  نیست.  واقع  باشد، چندان مطابق  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  به  منحصر  مطالبات معترضان  متقابال   و  ها 

شعارها و مطالبات بعدی نشان داد که   ۀدامن  ،مهسا« آغاز شد»  درگذشتسبک زندگی و در اعتراض به    مطالبۀ اعتراضات اخیر با  

از امور فرهنگی  استی کنونی چند الیه  نارضایت  این ادعا که   ابعاد  ،و فراتر  سیاسی و اقتصادی جدی نیز دارد. به عبارت دیگر 

در ردیف جنبش  اخیر  دارنداعتراضات  قرار  اجتماعی جدید  از    های  در حوزه آن  را صحنامبین    ه کنآبیش  های خاص و فرهنگی  ها 

نشده از جمله دانشجویان،  کاالیی های  متوسط و گروه   مختلف اجتماعی به ویژه طبقهبقات  به مشارکت ط  ،سبک زندگی( باشد )
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اعتراضات در  طلب  هویت  جوانان  و  دارد  زنان  مطالبات   که  یی اهه ورگ  ؛اشاره  شبکه متنو   یبا  طریق  از  که  و ع  غیررسمی  های 

 .  (۱۳8۱شیرزاده، م) شود تبادل می  خودجوش

دستکاری    کند و در مقابلهای اجتماعی جدید با دخالت نامحدود دولت و بازار در زندگی اجتماعی مخالفت می در عین حال جنبش 

جانب همه  دخالت  می هنظام   ۀو  مقاومت  حکمرانی  )ای  دیانی  جنبش ۱۳8۳کنند.  جدید(  اجتماعی  شبکه   های  غیر را  رسمی  های 

. وی ارکان  کنندمی یت  آمیز فعالاگون اعتراضی حول موضوعات منازعهشترک برخوردارند و در اشکال گونداند که از هویت ممی

( عمل جمعی متمرکز بر  ۳اعتقادات مشترک و همبستگی،    (۲رسمی،  های تعامالت غیر ( شبکه ۱داند از:  ها را عبارت می این جمله 

 .استجلوه داشته « مهساخیزش  »به نحوی در اعتراضات  اخیر  ۀعناصر چهارگان ۀ ( اعتراضات نامتعارف. هم4منازعات و  

 پیشین  اعتراضات « با مهساوجوه اشتراک و افتراق »خیزش . ۲ -۱۰

نوعی در وضعیت جنبشی، کنش  و  متقابل  تاثیر  یکدیگر  بر  ناجنبش  یا  از شورش، جنبش  اعم  اعتراضی جمعی  افزایی    های  هم 

از تجارب و دستاورد موعهدارند. هر کنش اعتراضی مج  ه حساب مشترکی که به آن گنجینه یا  بآورد که  ها را به ارمغان می ای 

  ۀهای اعتراضی را باید در کل مورد نظر قرار داد و هر دورشود. بنابراین چرخه شود واریز می گفته می   (repertoireجنبش )  ۀچنت

مثل جنبش اصالحات، جنبش سبز،   های اعتراضیای مستقل از اعتراضات قبل و پس از آن در نظر نگرفت. دوره اعتراض را پدیده 

ماه   تفاوت   ۱۳۹8آبان     ، ۱۳۹6اعتراضات دی  از وجوه مشترک،  برخورداری  در عین  اعتراضات آب  با یکدیگر  و همچنین  هایی 

 . آید در ادامه می که به اختصار   دارد  یهای پیش از آن اشتراکات و اختالفات نبش ها و ج« نیز با شورش مهسادارند. »خیزش 

 ها . اشتراک۱ -۲ -۱۰

 یا شروع یک برنامه و سیاست  حادثهیک الف.  

از   . جنبشی رخ داده است ۀبه این سو در بستر جامع  ۱۳88 سال  اخیر و به ویژه اعتراضات از  ۀ اعتراضات سه ده  چنان که گذشت، 

ا  ی اغلب با وقوع یک حادثه    مذکوربه اعتراض ختم شود، اعتراضات    کهآنجا که در جامعه جنبشی هر نارضایتی استعداد آن را دارد  

افزایش قیمت بنزین، سقوط هواپیمای  امه و سیاست، شروع و سر برآورده آغاز اجرای یک برن اند. شتاب تورم و گرانی فزاینده، 

اساس در    ند. بر این اه ثبات بوددر برهم زدن تعادل ناپایدار و بی های اولیه  یاد مهسا امینی محرک بهنگام زنده اینی و مرگ نااوکر

بی  وضعیت  یا  تعادل  مینبود  بزرگ  و  کوچک  محرک  هر  )گلدستون،  تعادل،  باشد  همگانی  اعتراض  و  شورش  یک  آغاز  تواند 

کند. اگرچه  های سهمگین مواجه می ین تکانه نظام مستقر را با زلزله کوچکتر   ، ای فعالهبستری از گسل از سوی دیگر در    (.۱۳۹6
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که این تعادل ناپایدار است و با    نیست  ی ثباتی سیاسی، نظام قادر شده مجددا  تعادل ایجاد کند، تردیددر هر نوبت پس از وقوع بی 

 گیرد. وپاشی قرار می عرض فردر مبیش از گذشته  و شود می بعدی مجددا  دچار تنش  ۀتکان

 سهم قابل توجه جوانان ب. 

قوی و عزم جدی جوانان برای    ۀ جدی در برابر نظام حکمرانی ایجاد کرده است. اراد  ی های جوانی نسبی جمعیت در ایران، چالش  

تا جنبش سبز و اعتراضات دی    ات از جنبش اصالح  ،اعتراضات   ۀ است. از این رو در چرخ  هااز مهمترین این چالش   ایجاد تغییر

 های سنی جوان انکارناپذیر است. « سهم گروه مهسا خیزش »، سقوط هواپیمای اوکراینی و ۱۳۹8، آبان ۱۳۹6

 گسترش سریع اعتراضات در سطح ملی ج. 

  لا ح  رد   مئاد  ، اسهم  ش زیخ   عورش  ا ت  ، دعب  ه ب  ۱۳88  ل اس  ز ا  هژیوهب   ت اضا رتعا  ر د  ری گرد  ی اهرهش  د ا دعت  ، اه در وآرب   یخ رب  س اسا  رب

 .د ناهتسوی پ ت اض ارتعا هب ز ین ر گید  یاه رهش ، نا رهت هژیوه ب ،یزکرم  ق طانم ر د  تا ضارتعا ز اغآ  ا ب ،در اوم بلغ ا رد  . تسا هدو ب شیازفا

 رادیکال شدن ادبیات اعتراضی د.  

»خیزش    شروع  روزهای  آغازین  در  چه  محدودشعار   « مهسااگر  در  مطالبات  و  اجباری    ۀها  حجاب  نفی  و  ارشاد  گشت  توقف 

مطالبه کردند. این    های رادیکال، وضعیتی فراتر از نظام حکمرانی کنونی راروز معترضان با سر دادن شعار چند  پس از  ،متمرکز بود 

های اعتراضی پیشین نیز مالحظه شده بود، با این تفاوت که سرعت تغییر مضمون و محتوای شعارها و رادیکالیزم  روند در چرخه 

  مندرج در آن این بار بیشتر از ادوار پیشین بود. 

 ها. تفاوت۲ -۲ -۱۰

 تغییر در ویژگی های معترضان . الف

 زنان و دختران معترض  سهمافزایش قابل توجه به . ۱ -الف

مسئله    منزلۀبه و همینطور شکل گرفتن اعتراضات بر مدار حجاب    « مهسادر »خیزش    افزایش سهم زنان و دختران از معترضان 

ای ایفا کردند،  نیز زنان نقش برجسته   این های اعتراضی پیش از  کند. اگرچه در چرخه»زنانه« می   ای زنانه، این خیزش را و دغدغه 

تر از ادوار قبلی اعتراض بود. برای مثال سهم زنان در اعتراضات زاهدان با  در اعتراضات اخیر نقش محوری زنان بسیار برجسته 

 . شدوجود بافت سنتی اهل تسنن موجب شگفتی بسیاری 
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 افزایش قابل توجه مشارکت اقوام به ویژه کردها، بلوچ ها و لرها . ۲ -الف

زیادی برای مشارکت ساکنان مناطق کردنشین برای شرکت   ۀتوانست انگیز« می مهسا جوان کرد »  دختر   درگذشت  در حالی که 

قوام ای ایفا کنند. حضور اها نیز چنین نقش برجستهایرانی به ویژه بلوچ   رفت که سایر اقوام در اعتراضات فراهم کند، انتظار می 

از خیزش »مه سا« گهایرانی در چرخه  ابعاد گسترده ح   ؛ بودزارش شده ای اعتراضی پیش  اقواما  ام در این اعتراضات بسیار  ضور 

 اثر گذاشت.  ان، بر روند اعتراضات در سطح ملیها اعتراضات در کردستان یا زاهدتر گزارش شد و در برخی روز گسترده 

 افزایش قابل توجه مشارکت ایرانیان خارج از کشور . ۳ -الف

ج از کشور به اشکال مختلف همبستگی خود را با  ایرانیان مقیم خار  ،به ویژه در جنبش سبز  ،های اعتراضی پیشیناگرچه در چرخه 

تر بود و تر و گسترده « بسیار وسیع مهسا ها نسبت به »خیزش  معترضان داخل کشور اعالم کرده بودند، انسجام و تعدد واکنش آن 

با برگزاری تجمعات و کمپین  ایرانیان مقیم خارج از کشور  از  از اعتراضات حمایت به ع نسبت بسیار باالیی  مل آوردند. برای  ها 

 ها داشت. مثال تجمع بزرگ برلین بازتاب بسیار زیادی در رسانه 

 به ویژه هنرمندان، ورزشکاران، معلمان و وکال و ...  های منزلتی داخل کشورافزایش قابل توجه مشارکت گروه. ۴ -الف

های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، ناراضیان از وضع موجود نیز طیف  ها در حوزه بحران   ۀتوجه به گسترش دامن

از اصناف و گروهگسترده  را تشکیل می ای  اجتماعی  تمایل به های  در وضعیت جنبشی  داشتن جامعه  قرار  دیگر  از سوی  دهند. 

به عنوان شاخصی برای برخورداری از منزلت اجتماعی  »اعتراض«  های ناراضی افزایش داده و حتی  این گروه  ۀاعتراض را در هم

ای  کار که در صورت همراهی با معترضان ممکن است امنیت حرفه های محافظه است. در چنین بستری حتی گروه محسوب شده 

های  شاهد حضور چهره سابقه  بی   ی . از همین رو در »خیزش مه سا« به شکلاندگرفتهخود را از دست دهند در کنار معترضان قرار  

 معترضان داشت. روحیۀبسیار زیادی بر تقویت   که تاثیر یمهنری، ورزشی و صنفی بود   ۀشدشناخته

 کاهش میانگین سن معترضان. ۵ -الف

ویژگی  از  میدانی  و  قطعی  برآورد  ندارداگرچه  وجود  معترضان  فردی  ویژگی   ، های  جمله  از  شواهد  و  هبرخی  مصدومین  ای 

سال در اعتراضات دارد. البته   ۱8های سنی زیر  « حکایت از حضور گروه مهسا شدگان »خیزش  بازداشت  طورمین باختگان و هجان 

هایی  طور اعتراضات آب خوزستان نیز گزارش های اعتراضی گذشته به ویژه در جنبش سبز و همین جای انکار نیست که در چرخه 

های منتشر شده از اعتراضات خوزستان کودکان حضور  درصد از ویدئو   ۲۱.8کودکان منتشر شد. برای مثال در    مشارکت  ۀدربار
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بودند )مدنی قهفرخی،   اعتراضات  اول  اعتراضی کودکان در صف  اجتماع  در یک  بنا ۱4۰۱داشتند و حتی    ها بر برخی گزارش   (. 

شدگان را کودکان تشکیل دادند و دستگاه قضایی ناچار  ر بازداشتسهم قابل توجهی از جان باختگان اعتراضات اخیر و همینطو

 ۀ آموزان مدارس در اعتراضات نشان دانش  راصالح و تربیت زندانی کند. حضو  های شد تعداد کثیری از کودکان معترض را در کانون 

)افراد    به کودکان   و تسری آن  انگین سن معترضانرسد کاهش میکودکان در اعتراضات اخیر بود. به نظر می   مشارکت دیگری از  

آثار جدی در  های  سال( در اعتراضات به دگرگونی   ۱8زیر   ایران منجر خواهد شد که تبعات و  اساسی در مفهوم »کودکی« در 

 گذارد. تحوالت آینده برجا می 

 های جغرافیایی اعتراضات تغییرات در ویژگی . ب

 گسترش اعتراضات به مناطق مختلف شهری . ۱ -ب

 ۀها مثال  مناطق فقیر و حاشی پیشین متناسب با دال مرکزی اعتراضات معترضان در مناطق خاصی از شهر  اعتراضی   های چرخه در  

حضور معترضان در    ۹8کردند. برای مثال در اعتراضات آبان متوسط اجتماع می   ۀها، مناطق مرکزی یا محالت متعلق به طبقشهر

«  مهسااما در »خیزش    ؛حضور بیشتری داشتند  هادر جنبش سبز معترضان در مراکز شهر ها برجسته بود و  ای شهرمناطق حاشیه 

نازی  تا  تجریش  از  تهران  در  مثال  برای  بودیم.  شهری  مختلف  مناطق  در  معترضان  حضور  تا  شاهد  اکباتان  شهرک  از  و  آباد 

شد.  Bهفت گزارش  ماموران  با  معترضان  درگیری  و  تجمعات  برگزاری  نارمک  از  حوض  داده پیش  توضیح  جنبش    شداین  که 

گسترد نقش  و  حضور  به  توجه  با  و  است  فراطبقاتی  جغرافیایی  گروه   ۀ جوانان،  تنوع  بتوان  اخیر  اعتراضات  در  جوان  سنی  های 

 شهری اعتراضات را توضیح داد. درون 

 های متوسط و کوچک های بزرگ به شهر گسترش اعتراضات از شهر. ۲ -ب

های بزرگ  و در دعوت جنبش سبز برای اعالم همبستگی با اعتراضات مردم تونس و مصر در تعدادی از شهر   ۱۳8۹بهمن    ۲5در 

ها تجمعات اعتراضی برگزار شد افزایش یافت و به حدود  هایی که در آن د شهر تعدا  ۱۳۹8تجمعاتی برگزار شد. در اعتراضات آبان  

های متوسط و  بلکه شهر   های بزرگ کشور گسترش یافت،اعتراضات نه تنها در شهر   ۀر دامنشهر رسید. اما در اعتراضات اخی  ۱۰۰

هایی مثل  ها نیز تجمع و درگیری گزارش شد. برای مثال ابعاد اعتراض در شهر حتی کوچک نیز به معترضان پیوستند و در آن 

 ها نبود. های بزرگ و به ویژه مراکز استان هر سقز و مریوان، آمل، بابل، سمیرم و لردگان، سبزوار و نیشابور کمتر از ش

 تغییر در رفتار معترضان . ج
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 پایداری بیشتر . ۱ -ج

ها است. پایداری اشاره دارد به مدت زمان  های جمعی اعتراضی، پایداری آن های مهم در تبیین و تحلیل کنش یکی از شاخص 

روز    ۳۰تا    ۱۰ای اعتراضی پیشین به استثنای جنبش سبز بین  هآشکار بودن اعتراضات. چرخه  ۀحضور معترضان در خیابان یا دور

پس از انقالب    توان یکی از پایدارترین ادوار حضور خیابانی ها حضور داشتند و اعتراض کردند. اما اعتراضات اخیر را می در خیابان 

می  نشان  خاطر  مجددا   خیابانی دانست.  حضور  عدم  پایان   سازد  معنای  به   
 
اساسا جنبش  اعت   معترضان  و  خیزش  حتی  یا  راضات 

گفت به  )  ۀنیست.  میان دوره   ها( »جنبش ۱۳8۳دالپورتا  دوره اغلب  و  فعالیت عمومی شدید  در  های کوتاه  نهفتگی  های طوالنی 

برخوردارند و در دوره حضور آشکار به   ترکیبی های  « از ویژگی مهساهای اجتماعی جدید از جمله »خیزش  جنبش نوسان هستند«.  

 ق هویت. حضور پنهان به تعم   ۀپردازند و در دورترویج هویت می 

 خشونت بیشتر . ۲ -ج

که مسئولیت اول خسارات حاصل از  یادآور شد  آید بالفاصله باید  ای اجتماعی به میان می هاگرچه هرگاه بحث خشونت در جنبش 

را توجیهی برای اعمال خشونت از    مذکور   ۀ حکمرانی و دستگاه سرکوب است، نباید گزارهای  ها بر دوش نظامخشونت در جنبش 

«  مهسا آمیز در »خیزش  خشونت   هایاما در هر حال گرایش   ؛سوی معترضان قرار داد. در ادامه بیشتر در این باره بحث خواهد شد

در اعتراضات اخیر    است،که از سوی مقامات منتشر شده ها  بنا بر برخی گزارش های اعتراض پیشین بود.  بسیار قدرتمندتر از چرخه 

باختگان و اند. حتی اگر تعداد جان نفر زخمی شده   ۲۰۰۰امنیتی جان باخته و بیش از   و   انتظامی   ینفر از اعضای نیرو   ۲4دست کم  

خشونت از سوی معترضان به های اعتراضی پیشین اعمال  ، به طور قطع در هیچ یک از چرخه مصدومین در همین حد باقی بماند

نرسیده حد  میانبود این  این  در  خشونت   ، .  از  نفرت فراتر  و  کالمی  کاربرد خشونت  فیزیکی،  معترضان  های  میان  در  نیز  پراکنی 

قلی  ارزیابی  وجود  این  با  شد.  )گزارش  می ۱4۰۱پور  وی  دارد.  تاسف  جای  نیز  اخیر  اعتراضات  در  خشونت  حجم  از  نویسد:  ( 

و   ۱۳۹6های  های سال و شورش   ۱۳7۰  ۀ های شهری دهدر ایران، نسبت به شورش   ۱4۰۱مهر    -خیابانی شهریورهای  »ناآرامی 

 .«استتر بوده در نسبت با اعتراضات پسا انتخاباتی موسوم به فتنه یا جنبش سبز خشن و   آمیز در ایران مسالمت ۱۳۹8

 های بیشتر تاکتیک . ۳ -ج

های معترضان برای ابداع  دو سال فرصت در فضایی پویا و متحول به رشد خالقیتطی    ۱۳8۹و    ۱۳88های  جنبش سبز در سال 

تا فراتر از    نبودبه دلیل پایداری کم و کوتاه بودن کنش آشکار فرصت    ۱۳88اعتراضات پس از    در   اما  ؛ منجر شدهای نو  تاکتیک

تاکتیک  خیابانی،  ابداع  اعتراضات  دیگر  کار  رود  های  به  را  در    انکنندگمشارکت  . رودیا  آن  و جسارت  »خیزش مه سا« فرصت 
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اعتصابات نتوانست   ۀتا عالوه بر دعوت به اعتراض خیابانی، در چند نوبت اعتصاب را نیز در دستور کار خود قرار دهد. دامن  ند یافت

موفقیت دعوت به اعتصاب  نسبی برای های اما در هر حال این خیزش نشان داد که ظرفیت ؛مثل اعتراضات خیابانی گسترش یابد

 ان صنعت نفت و پتروشیمی وجود دارد. راصناف مختلف به ویژه کسبه، رانندگان و حتی کارگ

 تر تر، سیاسی اجتماعی . ۴ -ج

انتخابات   از  از آن اعتراضات دی    ؛سیاسی داشت )رای من کو؟(  یماهیت   ۱۳88دال مرکزی اعتراضات پس  بر موج    ۱۳۹6پس 

اقتص از وضعیت  نابرابرینارضایتی  و  فقر  آبان    ادی و  در  بنزین مسئل  ۱۳۹8سوار شد.  قیمت  باز هم   ۀافزایش  بود که  محوری 

محور دانست و پس    را   شاید بتوان حقوق بشر  ،اعتراضاتی که در پی سقوط هواپیمای اکراینی رخ داد در  ماهیت اقتصادی داشت.  

 لۀ « که در وهمهسااقتصادی داشت. اما »خیزش  -جتماعیاز آن اعتراضات در اصفهان و خوزستان علیه حکمرانی آب ماهیت ا

ویژه »حجاب اجباری« و حق انتخاب »سبک زندگی« شکل گرفت، بیش از اعتراضات گذشته وجوه  زنان و به  ۀمسئل بر محور اول

 اجتماعی داشت و به همین سبب تمایزاتی از اعتراضات پیشین داشت. -فرهنگی 

 تغییرات در واکنش . د

 های منزلتی غیر ایرانی افزایش حمایت گروه. ۱ -د

ها کم یا زیاد  مدنی دیگر کشور   ۀتوان سراغ گرفت که حمایت جامع به این سو را می   ۱۹7۰ ۀکمتر تحوالت جدی و گسترده از ده

شخصیت  حمایت  مثال  برای  باشد.  نداشته  نقش  آن  موفقیت  صاحب   چون  رجستهبهای  در  و  متفکران  از  هنرمندان،  نظران 

در سال اعت ایران  مردم  در    ۱۳57و    ۱۳56های  راضات  معترضان  در سرکوب  پهلوی  رژیم  رفتار  در کنترل  موثر  از عوامل  یکی 

و همینطور اعتراضاتی که در پی    ۱۳۹8های اعتراضی پیشین از جمله جنبش سبز، اعتراضات آبان  در چرخه بود.    ۱۳57انقالب  

از بسیاری  نیز  داد  رخ  اوکراینی  هواپیمای  کشور   سقوط  دیگر  در  در  متفکران  و  از  هنرمندان  بیانیه  امضای  یا  پیام  یا صدور  ها 

توان  تری داشت. برای مثال می « ابعاد بسیار گستردهمهسا آنان از معترضان »خیزش    حمایتمیزان    ؛ امامعترضان حمایت کردند

)بازیگر    تبه حمای لوپه کروز  پنه  بریتانیایی(،  )موسیقیدان  وارتز  مانچینی  ( اییاسپانیراجرز  روبرتو  ترک(،  )نویسنده  الف شافاک   ،

ژولیت بینوش )بازیگر  آنجلینا جولی )بازیگر آمریکایی(،  )سرمربی تیم ملی فوتیال ایتالیا(، جی کی رولینگ )نویسنده بریتانیایی(،  

  چ یآلنکا زوپانچ (، مایکل هارت )فیلسوف آمریکایی(، آلنکا  اسلوونیایی )نویسنده و فیلسوف ضدفاشیست  اسالوی ژیژک  ،  فرانسوی(

 « اشاره کرد. مهسادنیا در حمایت از »خیزش از سراسر  فرهنگی  ۀها نویسنده، استاد دانشگاه و چهر)فیلسوف اسلووینایی( و صد 
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 های جامعه مدنی غیر ایرانی افزایش حمایت سازمان. ۲ -د

ایران اشاره کرد که از    خارج از  در  مستقر  یمردم  مستقل  ی هاها و انجمنی از سازمان طوالن   یتوان به فهرست نه می یدر این زم

سازمان حقوق بشری،    4۰الملل، بیش از  ، سازمان عفو بین ی قلمالملل ها عبارتند از: گروه فمینیستای آلمان، انجمن بین آن   ۀجمل

آنالین. مجددا  خاطرنشان می  آزادی  بین سازمان سازد که حمایت  ائتالف  مدنی  جامعه  بی    المللهای  امر  ایران  در  اعتراضات  از 

 تر بود. تر و وسیع ها در اعتراضات اخیر بسیار گسترده ای نیست، اما دامنه حمایت این سازمان سابقه

 المللی  های بین سازمان های خارجی و مقامات و دولتافزایش حمایت . ۳ -د

اند ارائه ها که از معترضان ایرانی حمایت کرده المللی و مقامات رسمی دولت های بین ن طویل از سازما  ی توان فهرستباز هم می 

و جک  سیا(  )رئیس  ترنر  ویلیام  خارجه(،  امور  )وزیر  بلینکن  آنتونی  جمهور(،  )رئیس  بایدن  جو  آمریکایی،  مقامات  میان  در  داد. 

مهم   سالیوان  سفید(  کاخ  ملی  امنیت  که  )مشاور  بودند  مقاماتی  از  ترین  کردند  حمایتاعالم  این  .  کنندمی   اعتراضات  بر  عالوه 

لیند )وزیر امور خارجه سوئد(، جوجیا ملونی )نخست اوالف شولتس )صدر اعظم آلمان(، گابریل بوریچ )رئیس جمهور شیلی(، آن  

ر امور خارجه بریتانیا(، وزارت  وزیر ایتالیا(، جاستین ترودو )نخست وزیر کانادا(، مارک روته )نخست وزیر هلند(، جیمز کلورلی )وزی

مواضع صزیحی در حمایت از معترضان و    و همچنین پارلمان اروپا  اروپایی ها کشور  های فرانسه، اتریش، یونان و ده خارجه کشور 

کمیت بشر،  حقوق  شورای  ملل،  سازمان  زنان  نهاد  کردند.  اتخاذ  اسالمی  جمهوری  توسط  آنان  سرکوب  کودکان    ۀعلیه  حقوق 

 « اعالم کردند. مهسا شان را از »خیزش لل و کمیساریاری عالی حقوق بشر نیز با صدور بیانیه حمایتسازمان م

 ایتغییرات در بازتاب رسانه . هـ

 تر اخبار اعتراضات در صدا و سیمای جمهوری اسالمی پوشش گسترده . ۱ ـه

نادیده می هبرخالف چرخه  را  اعتراضات عمومی   
 
اساسا و سیما  قبلی که صدا  اعتراضی  اعتراضات  ای  از گسترش  یا پس  گرفت 

برای    
 
تقلیل صرفا اخبار و تحلیل   تحقیر و  دربارمعترضان،  بر پوشش  ها منشر می آن   ۀهای مجعول  این رسانه عالوه  اینبار  کرد، 

نظران که با معترضان همدلی  ار با نام شیوه، برخی فعاالن سیاسی و صاحبچه  ۀ در یک برنامه تحلیلی در شبک  ،هابیشتر رویداد 

تری از حوادث و علل و عوامل آن ارائه دهند. این رویه پس از کاهش اعتراضات  نسبی داشتند نیز دعوت کرد تا ارزیابی منصفانه 

 خیابانی یه تدریج متوقف شد. 

 ها و مجالت داخلی روزنامهتر اخبار و تحلیل اعتراضات در پوشش گسترده . ۲ ـه
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کثیراالنروزنامه اعتماصالحشار  تهای  شرق،  جمله  از  هماطلب  »خیزش  د،  جریان  در  دیگر  برخی  و  با  مهسامیهن  مقایسه  در   »

 حضور همکاران روزنامه اخبار را منعکس می   تراعتراضات پیشین به صورتی جدی
 
ها برای پوشش اخبار موجب شد  کردند و اصوال

نظران  های صاحب های مذکور با انتشار دیدگاهقضایی تشکیل شود. همچنین روزنامه  ۀها بازداشت و برایشان پروندتا تعدادی از آن 

همین   ۀدربار و  ترجماعتراضات  از  مصاحبه   ۀطور  مقاالت  و  دربار انهرسها  بحث  برای  مناسبی  گفتمانی  فضای  خارجی   ۀهای 

تا حدی اعتراضات    ۱۳۹8در حوادث پس از گران شدن بنزین در آبان    فقط « فراهم کردند. در اعتراضات پیشین  مهسا»خیزش  

وابسته  )  بان«نگار راهبردی »دیده ماهها بحث و تحلیل منتشر شد. اختصاص دو شماره از  آن   ۀپوشش خبری داخلی داشت و دربار

پژوهشکد راهبردی  ۀبه  »خیزش    (مطالعات  اعتراضات  مهسابه  و  نمود   اواخر«  از  یکی  نیز  آبان  تا  سیاست شهریور  تغییر  های 

 مواجهه با اعتراضات بود.  ای نظام دررسانه

 های فارسی زبان خارج از کشور تر اخبار و تحلیل اعتراضات در رسانهپوشش گسترده . ۳ ـه

به رویداد   تعدد   سببشاید  »خیزش  حوادث،  جریان  در  اخبار  و  چرخه مهسا ها  با  مقایسه  در  اعتراضی  «  رسانههای  های  پیشین، 

های متعددی را به بر پوشش اخبار اعتراضات برنامه تر با اعتراضات داشتند و عالوهنه فعاال  ایمواجههفارسی زبان خارج از کشور  

 شان اختصاص دادند. ها و مواضع تحلیل  عرضۀحضور اپوزیسیون خارج از کشور و 

 وب و مقابله با خیزش کهای سرتغییرات در نیرو . و

ویژگی  از  یکی  جامع»تارو«  می   ۀهای  عبارت  را  مقابلجنبشی  روش  تدریجی  شدن  نهادینه  از  در    ۀداند  معترضان.  با  دولت 

مقابله و سرکوب ملی  های  آیند نهادینه شدن روشفر  ،به این سو   ۱۳88ویژه از اعتراضات  به   ،اخیر  ۀهای اعتراضی سه دهچرخه

است. با این وجود شواهد  تر شده و گسترش یافته های آن، تکنولوژی سرکوب نیز پیچیده اعتراضات و الگو   ۀشده و متناسب با دامن

کارآمدی و    ،ا اعتراضات بهای مقابله  بیشتر نیرو   ۀتخصیص منابع بیشتر برای سرکوب و همچنین تجرب  رغمبهدهد که  نشان می 

ترین شواهد در این زمینه افزایش پایداری اعتراضات از  است. مهمها متناسب با فرآیند نهادینه شدن اعتراضات نبوده اثربخشی آن 

های مقابله با  ها در نیرووت ترین تفافراگیری بیشتر اعتراضات است. برخی از مهم طور  اه به سه ماه و بیشتر و همین مکمتر از یک  

 های اعتراضی پیشین عبارتند از: « در مقایسه با چرخهمهسا»خیزش 

های بارز آن افزایش خبری تقاضا برای  های اینترنتی که یکی از نمود تر شدن ایجاد محدودیت تر و شدید طوالنی  •

 ؛ بود ( VPNان )پی وی
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به  • تکنولوژی و  تقویت  ادواتافزایش تجهیزات و  ابزار و  از جمله کاربرد    کارگیری  اعتراضات  برای سرکوب  جدید 

 ؛ پالستیکی، پینت بال و امثال آن  ۀای، گلولساچمه  وسیع تفنگ 

بوس شهری و آمبوالنس برای  وکارگیری اتهای غیرمرتبط برای مقابله با اعتراضات مثل به کارگیری امکانات نها به •

 ؛شدگان جایی نیرو و بازداشتجابه

ر تخریب اموال عمومی و همچنین اموال شخصی معترضان از جمله تخریب منزل یا  های مبنی بافزایش گزارش  •

 ؛های سرکوبنیرو  دستبه اتومبیل 

طور تخریب  باختگان و مجروحان و همین های مقابله با معترضان از جمله افزایش تعداد جان افزایش خسارت نیرو  •

 ها. وسایل نقلیه و پایگاه 

 اعتراضات و سناریوهای پیش رو انداز . چشم ۳

شد، و با در نظر  ها و عوامل وقوع اعتراضات و همچنین ماهیت اعتراضات پیش از این توضیح داده با توجه به آنچه دربارۀ زمینه 

وهای  المللی و نیر( شرایط بین ۲( نظام حکمرانی )حاکمیت(؛  ۱گرفتن سه بازیگر مهم اثرگذار بر رفتاره جامعۀ معترض ایران یعنی  

شرح  توان ترسیم کرد که بر اساس احتمال وقوع به ترتیب  انداز برای اعتراضات کنونی می (اپوزیسیون؛ سه چشم۳مؤثر بر آن؛  

 خواهم داد. 

 . توقف یا خاموشی اعتراضات یا به عبارت دیگر سرکوب آن ۱-۳ 

از یک سو و هچنین منابع و قدرت نظام حکم رسد  رانی در کنترل اوضاع به نظر می با توجه به منابع و قدرت بسیج معترضان 

 ترین سناریو توقف و خاموشی اعتراضات کنونی باشد. البته اشاره به چند نکته در خصوص این سناریو ضروری است: محتمل 

شروع    (۱ علل  و  عوامل  رفع  یا  مسئله  حل  معنای  به  کنونی  اعتراضات  خاموشی  شد،  داده  توضیح  این  از  پیش  همچنانکه 

نیست بحران اعتراضات  که  زمانی  تاز  اساس،  این  بر  تعیین .  نقش  ساختاری  دارند،  های  اعتراض  و  نارضایتی   بازتولید  در  کننده 

چرخۀ اعتراض نیز در ایران ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین از فردای خاموشی اعتراضات کنونی باید انتظار موج بعدی اعتراضات را  

 داشت. 
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جهت با چرخۀ اعتراضات کنونی است؛ یعنی اعتراضات بعدی دامنۀ جغرافیایی  ی همسو و هم موج اعتراض یا اعتراضات بعد  (۲ 

کند. عالوه بر این، موج اعتراضات  وسیعتر خواهد داشت و سیر اعتراضات از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر ادامه پیدا می 

 به همین میزان تهاجمی بعدی رادیکال 
 
 تر خواهد بود. تر و احتماال

ال مرکزی اعتراضات اخیر »آزادی اجتماعی« با تأکید بر سبک زندگی و علیه حجاب اجباری بود. با توجه به تداوم بحران  د  (۳

 دال مرکزی اعتراضات بعدی »نان« خواهد بود و به این ترتیب انگیزه
 
های  های الزم برای حضور اقشار و گروه اقتصادی، احتماال

 را فراهم خواهد کرد.  بیشتری از مردم به ویژه فرودستان  

 آب، احتمال وقوع  بینی سالی کمویژه پیش همچنین، با توجه به تداوم بحران آب، به 

بر اساس گزارش چشم  بود.  زیاد خواهد  اعتراض علیه »حکمرانی آب« بسیار  با محوریت  آب،  و گستر شاعتراضات  انداز جهانی 

تخصیص و  انگیزش  عدم  ضعیف،  حکمرانی  ناکارآمد،  خواهد    نهادهای  ادامه  همچنان  آب  بحران  و  مشکل  آبی  منابع  نادرست 

(، با این تفاوت که دامنۀ بحران این بار ممکن است فراتر از خوزستان یا اصفهان، دیگر  ۱4۰۱داشت )مدنی قهفرخی و همکاران،  

 مناطق کشور را نیز در بر گیرد. 

 به معنای نادیده    (۴ 
 
گرفتن یا انکار اثرات وسیع آن بر افکار و رفتار جامعه محسوب شود.  خاموشی اعتراضات کنونی نباید مطلقا

های گذشته خواهد افزود و بنابراین دستاوردهای آن در  ها و شورش تجربۀ اعتراضی بیش از دو ماه بر سرمایۀ اعتراضات، جنبش 

 اختیار موج بعدی معترضان قرار خواهد گرفت. 

ماهۀ آن به معنای خاتمۀ خیزش مهسا یا جنبش سبک زندگی نیست، بلکه این  سه   خاموشی نسبی اعتراضات با توجه پایداری (۵ 

 در فرصتخیزش با توجه به پایداری و تثبیت نسبی هویت و بقای مطالبات نسل جوان، به 
 
های بعدی  ویژه زنان و دختران، احتماال

 د داشت. بار دیگر سربرخواهد آورد و اثرات مشخصی بر تحوالت آیندۀ جامعۀ ایران خواه 

 . تداوم اعتراضات کنونی و گسترش دامنۀ جمعیتی و جغرافیایی آن ۲ -۳ 

همچنانکه توضیح داده شد، »خیزش« اشاره دارد به وضعیتی میان »شورش« و »جنبش«. بنابراین در صورت تداوم اعتراضات  

گیرد؛ به این معنا که هویت با  کنونی به تدریج با طی مراحلی از رشد و تکامل، اعتراضات صورت و ظاهری جنبشی به خود می 

و   اصول  از  ایجابی  وجوهی  و  تعیین  و  می تبیین  کسب  را  بقا  و  تداوم  امکان  اعتراضات  تشکیالتی،  ارتقای  و  کند.  مطالبات 
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بینی کرد. در واقع در صورت کذار اعتراضات از خیزش به جنبش به تدریج  توان از قبل پیش وسوی چنین جنبشی را نمی سمت

شود. بنابراین متناسب با نیرو یا  می نقش و سهم برخی نیروهای مؤثر و فعال در آن برجسته و در مقابل نقش برخی دیگر تضعیف  

مواضع،   گیرند،  قرار  مهسا  خیزش  در  معترض  نیروهای  درون  هژمونیک  موقعیت  در  که  نمایندگانشان  و  اجتماعی  نیروهای 

 بندی خواهد شد.  ها و همینطور رفتارهای آیندۀ این جنبش در آینده صورت دیدگاه 

 دستاوردهای »خیزش مهسا«. ۴ 

 به معنای نادیده گرفتن دستاوردها و آثار خیزش مهسا نیست.  پیش 
 
بینی توقف اعتراضات خیابانی یا الاقل افول نسبی آن اساسا

رسد این خیزش دستاوردها و پیامدهای  همچنانکه صدر این تحلیل عنوان »سه ماه به مثابۀ سه قرن« قرار داده شده، به نظر می 

آیندۀ  حیرت  از آن  انگیزی بر تحوالت  باید به میزان کافی  آثار  این پیامدها و  ایران خواهد داشت. اگرچه برای برشمردن  جامعۀ 

 توان به برخی دستاوردها اشارۀ مختصری داشت.ومیش تحوالت جاری می فاصله گرفت، در گرگ 

 تقویت جامعۀ مدنی . ۱ -۴

به این ترتیب اعتماد به نفس نیروهای حاضر در آن    با وقوع هر کنش جمعی اعتراضی، همه یا بخشی از جامعۀ مدنی فعال شده و 

شود. از سوی دیگر هر کنش جمعی هم مستلزم به کارگیری تجارب گذشته و هم خود تجربۀ جدیدی است که کنش تقویت می 

  گردد. به هر حال خیزش مهسا در کنار مجموعۀبه ارتقای دانش و در نتیجه عاملیت نیروهای حاضر در کنش جمعی منجر می 

های اعتراضی پیشین به درک و فهم عمومی از مسائل و مشکالت جامعه و در نتیجه ارتقای فرهنگ سیاسی  دیگری از چرخه 

 است.کمک شایان توجهی کرده و در همان حال به تقویت امید جمعی و اجتماعی منجر شده 

 های رسمی ها و برنامه به عقب راندن برخی سیاست .  ۲ -۴ 

طور مشخص با مطالبۀ توقف گشت گیرد. خیزش مهسا به ض به سیاست یا برنامۀ مشخصی شکل می هر کنش جمعی در اعترا 

تر رفت و حتی تغییر نظام ارشاد و مخالفت با حجاب اجباری آغاز شد و اگرچه در تداوم خود به سمت مطالبات و اهداف کالن 

طور  دهد که الاقل به ای دنبال کرد. شواهد نشان می حله عنوان اهداف مرحکمرانی را نشانه گرفت، همچنان درخواست اولیه را به

همین  و  ارشاد  گشت  فعالیت  توقف  با  حکمرانی  نظام  بی موقت  هر  این  طور  در  تجدیدنظرهایی  زنان،  پوشش  به  نسبت  تفاوتی 

تی موقتی بودن  ها به عمل آورده است. اگرچه موقت یا دائمی بودن این تجدید نظرها اهمیت بسیار دارد، در عین حال حسیاست



29 
 

کاهد. درافتادن بحث دربارۀ  ها در برابر جامعۀ مدنی و خیزش مهسا از اهمیت آن به عنوان دستاورد خیزش نمی نشینی این عقب 

ایده  یا عمیق باشد و تا چه  تجدید نظر در روش حکمرانی و طرح  از آن که تا چه حد سطحی  هایی مثل »حکمرانی نو« فارغ 

اصالحات   مسیر  در  نشانهمیزان  خود  خودی  به  گیرد،  قرار  نظام ساختاری  درون  در  اعتراض  صدای  شدن  شنیده  از  است  ای 

 حکمرانی و تضعیف گفتمان ضدزن و مدافع تبعیض است. 

 ها دربارۀ جامعۀ ایران ها و ارزیابی ارتقا و اصالح نگرش . ۳ -۴

 شاهد  
 
های بدبینانه دربارۀ جامعۀ موجی از تحلیلها و ارزیابی در هر چرخۀ اعتراضی و پس از سرکوب یا توقف اعتراضات معموال

بوده  به ویژه جامعۀ مدنی  از مفاهیم خودساخته مثل »جامعۀ درخود فرورفته«، »جامعۀ ایران  انبوهی  این مقاطع  در   
 
ایم. معموال

می  عرضه  اجتماعی  وضعیت  توصیف  برای   »... »جامعۀ  رواندرمانده«،  وضعیت  آن  پشتوانۀ  تنها  که  این  شود  مبتکران  شناختی 

مفاهیم است! همچنین اغلب نظام حکمرانی هم پس از فروکش کردن موقتی اعتراضات با بسیج نیروهای رسمی و غیررسمی و 

را  عمومی  رضایت  جلب  در  موفقیت  و  جامعه  بر  حکمرانی  نظام  تسلط  بحران  یافتن  خاتمه  نوید  راهپیمایی  و  تجمع  برگزاری 

 دهد.  می

، اعتراض به فاجعۀ هواپیمای اوکراین و  ۱۳۹8و آبان    ۱۳۹6جنبش سبز، اعتراضات دی    ۱۳88س از اعتراضات  این پدیده را در پ

ایم. هر کنش جمعی اعتراضی جدید اعم از شورش، خیزش یا جنبش نافی همۀ  طور اعتراض آب در خوزستان شاهد بوده همین 

می نشان  و  است  مذکور  جادعاهای  مثابۀ  به  ایران  جامعۀ  که  ناکامی امعه دهد  همۀ  وجود  با  امیدوار،  مطالبۀ ای  پی  در  هنوز  ها 

 دموکراسی و عدالت است. 

 های قومی و تقویت همبستگی ملّی ترمیم شکاف . ۴ -۴

ویژه نسبت آمیز به های تبعیض ای و سیاستهای منطقه واکنش ملی نسبت به جان باختن زنی کرد نشان داد که با وجود نابرابری 

این قومیت  به مردم کرد، ایران بر واگرایی  اقوام جامعۀ  ها غلبه دارد. سوگواری ملی در خیزش مهسا  هنوز هم میزان همگرایی 

های ملی بیندیشد. این دستاورد، سرمایۀ عظیمی برای  ها را کنار بزند و به دغدغه ها و تبعیض شد تا جامعۀ ایرانی همۀ تفاوت زمینه

طلبانۀ قومی و غلب آن بر منافع ملی و های جدایی ها از رشد گرایش تا حد زیادی نگرانی شود و  تحوالت آیندۀ ایران محسوب می 

 دهد.  تمامیت ارضی را کاهش می 
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 ترمیم شکاف نسلی .  ۵ -۴ 

های اجتماعی تقویت روح جمعی است. اگرچه ترکیب سنی معترضان و  ویژه جنبش های جمعی اعتراضی به یکی از معجزات کنش 

سال قرار دارند، پایداری خیزش بدون حمایت و   ۳۰تا    ۱5شدگان اعتراضات اخیر نشان داد که اکثریت آنها در گروه سنی  بازداشت

دار بودند ممکن نبود. از سول  های سنی باالتر که نقش مادری، پدری و امثال آن را عهده پشتیبانی نسل قبلی یا افرادی از گروه 

پیوند در سیاست »رهایی )نسل میانسال(« و سیاست »زندگی )نسل جوان(« بودیم که در نهایت  دیگر در خیزش مهسا شاهد 

 ر شود. های حاصل از آن منجتواند به ایجاد نوعی تعادل بین نسلی و ترمیم شکاف می

 ترمیم شکاف جنسیتی . ۶ -۴

های رسمی و غیررسمی در جهت کاهش  ها و برنامه تسلط نگرش مردساالرانه در جامعۀ ایران همواره یکی از موانع جدی سیاست

  تبعیض و ترمیم شکاف جنسیتی بوده است. بنابراین اگرچه ساختار نظام حکمرانی و اندیشۀ حاکم بر آن تا حدود زیادی مردساالر 

از عوام مهم پایداری فرهنگ و نگرش مردساالر بوده   این رویکرد  با  و مؤید تبعیض علیه زنان است، همسویی فرهنگ عامه  

 است.

ها است. خیزش مهسا  های اجتماعی ارتقای فرهنگ سیاسی و اجتماعی در جهت مطالبات جنبش یکی از کارکردهای مهم جنبش 

ساز گفتگو، اندیشه و بحث دربارۀ محرومیت زنان و شرایط دشوار  اجباری آغاز شد، زمینه که با نام زنان و علیه تحمیل حجاب  

زندگی برای آنان شد و به این ترتیب در سه ماه طالیی اعتراضات، پسران و مردان بسیاری در کنار زنان با مطالبۀ »زن، زندگی،  

 سیتی و بهبود موقعیت حقوقی زنان شدند. ها برای کاهش تبعیض جنها و برنامه آزادی« خواستار تغییر سیاست 

 های اجتماعی ها دربارۀ جنبش ارتقا و اصالح نگرش .  ۷ -۴ 

طلبان، در مورد حضور خیابانی مردم و نقش و اهمیت ویژه اصالح تا پیش از خیزش مهسا بخش قابل توجهی از جامعۀ سیاسی، به 

بار حضور خیابانی  کردند. برای مثال بخشی از آنان نگران تبعات و آثار خشونتآن در تحوالت سیاسی و اجتماعی ابراز تردید می 

های حضور خیابانی را بیش از فواید و وانی در کنترل اعتراضات تأکید داشتند و در مجموع هزینه بودند و برخی دیگر نیز بر نات 

محور در کنترل افکار و عالوه، در مواردی، ناقدان حضور خیابانی و جنبش اجتماعی رویکردی اراده دانستند. به دستاوردهای آن می 

از حضور مردم در خیابان یا تسخیر خیابان شوند. خیزش مهسا موجب شد تا  توانند مانع  کردند می رفتار عمومی داشتند و تصور می 
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تری از نقش این  های اعتراضی جمعی داشته و در عین حال شناخت عمیق تری از سازوکار وقوع کنش بنینانهاین گروه درک واقع

  ها در پیشبرد تحوال ت سیاسی و اجتماعی به دست آورند.  کنش

 مهساشناسی خیز آسیب . ۵

تردید ندارم که هنوز بسیار زود است تا ابعاد، آثار و پیامدهای »خیزش مهسا« شناخته شود و بیشتر از آن شاید برای بررسی ابعاد  

تری گفت و نوشت. ام ا از سوی دیگر  انداز فراخ شناختی این خیزش نیاز به آن باشد تا در این باره از فاصلۀ بیشتر با چشمآسیب

دوراضرورت  خیزش  های  این  به  انتقادی  رویکرد  ویژه  به  و  شرایط  فوری  ارزیابی  از  ناچار  را  ما  اجتماعی  ملتهب  وضعیت  و  نی 

شناسی( ادعای ارائۀ طرح و نمایی جامع از خیزش مهسا  ویژه این بخش )آسیبکند. از این رو بدون آنکه این یادداشت و به می

آرمانی، به داشته باشد، فقط به واسطۀ دغدغه  ایران از  یژه منافع ملی و بهوهای  طور خاص احساس تعلق به جنبش دمکراتیک 

مبرم  از  یکی  دربارۀ  ناچار  به  مخسا  خیزش  پیش جمله  مخاطرات  صدساله ترین  تالش  و  ایران  مردم  به روی  نیل  برای  شان 

 د. شودمکراسی، عدالت و توسعه که در اعتراضات اخیر نیز وجه بارزی داشته، یعنی »خشونت«، بحث می

نفر از نیروهای انتظامی، بسیج، و نیروهای امنیتی، در    ۲4ها تا ماه آبان، یعنی حدود دو ماه اول اعتراضات،  بنا بر برخی گزارش 

 (.  ۱4۰۱اند )موسوی، نفر زخمی شده  ۲۰۰۰ها جان باخته و بیش از ناآرامی 

ه با میزانی کم یا زیاد از خشونت همراه بوده است.  های حکمرانی هوارهای اجتماعی و نظاممنازعۀ جامعۀ مدنی به ویژه جنبش 

ایده  در  یا جنبش  آل حتی  لوترکینگ  مارتین  به رهبری  امریکا  مدنی سیاهان  در جنبش  مثال  برای  مدنی،  مبارزۀ  الگوهای  ترین 

ان منازعۀ مدنی  پرهیزی، میدبخش مردم هند به رهبری مهاتما گاندی نیز با وجود تأکید فراوان رهبری جنبش بر خشونتآزادی 

های  ها یا گروه های حکمرانی و دولت های مذکور، نظامآمیز در جنبش خونین شد است. ام ا منشأ قریب به اتفاق رفتارهای خشونت

ها در قبال جنبش دمکراتیک باشد، به ناچار  رسمیت نشناختن محور اصلی سیاست دولت اند. وقتی سرکوب و بهها بوده حامی دولت

 شروع و ادامۀ اعمال خشونت از سوی دولت ندارد.   ای جز نتیجه

های اجتماعی به دو دستۀ طبیعی و باز، دولت طبیعی را نظام برخاسته از دسترس محدود  ( با تفکیک نظام ۱۳۹7داگالس نورث ) 

سازد، در حالی که در نظام می داند که در آن روابط شخصی بین افراد قدرتمند بنیان سازمان اجتماعی را  به ثروت و قدرت می 

شوند و لذا  های غیرشخصی تبیین می ای از ویژگی ها با مجموعه اجتماعی باز، رفتارهای اجتماعی کنش متقابل دارند و این نظام

در دولت طبیعی دسترس به ثروت و قدرت برای برخی اشخاص باز و برای اکثریت مردم محدود یا بسته است و در مثابل در نظام 
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آورد. نورث در تبیین  ترس باز برخورداری از معیارهای غیرشخصی و حداقلی امکان دسترس به قدرت و ثروت را نیز فراهم می دس

 نویسد: های سیاسی طبیعی می کاربرد خشونت در نظام 

رل بر  های طبیعی با تثبیت کنت»خشونت باید به قلب هر توضیحی در مورد چگونگی رفتار جوامع نزدیک باشد. ... دولت 

نمی  برخورد  آن  با  قفل خشونت  در هم  الگوی  میان جمعیت،  در  پراکنده ساختن خشونت  با  در عوض  از  شده کنند.  ای 

 سازند.«  منافع اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی می 

آغاز می  با این فرض وبری  با حق انحصاری استفادۀ قبه نظر نورث اغلب رویکردها به خشونت  انونی از  شود که دولت نهادی 

شود.  خشونت )خشونت مشروع( است، در حالی که این فرض خود نادرست است و در فهم چگونگی کارکرد جوامع دچار خطا می 

وشرط است را پذیرفت. با این  طور قهری یگانه مرجع استفادۀ انحصاری از خشونت بدون قیدبه سخن دیگر، نباید این که دولت به

های سیاسی و مقید کردن قدرت و در نتیجه اعمال خشونت  ها و نظامتجربی برای مهار دولت   های نظری ووجود به رغم تالش 

دمکراتیک قرا گیرند، میزانی از خشونت را بر  -های مستقر بسته به اینکه در کدام یک از دو سوی طیف اقتدراگرااز سوی آن، نظام 

خطر کنند و بقای قدرت و ثروت آنها تهدید شود، به سرعت    های حکمرانی احساسکنند. در مقاطعی که نظام ها تحمیل می ملت

)زور( متمایل می به اعمال خشونت  در نظام سوی  های دمکراتیک وظیفۀ جامعۀ مدنی و نهادهای نظارتی کنترل خشونت شوند. 

ای نظارتی، دولت از  سبب ضعیف بودن جامعۀ مدنی و فقدان نهادههای اقتدارگرا به دولت و مهار زدن بر آن است؛ ام ا در دولت 

برد و همین امر پاشنۀ آشیل آن شده و به کاهش مشروعیت سیاسی و افزایش بحران  حداکثر خشونت برای کنترل اوضاع سود می 

 شود.  مشروعیت نظام حکمرانی منجر می

ردیف متهمان به اعمال و   ها، اولینهای اجتماعی و دولت ها و خیزش در هر حال، در منازعه میان جامعۀ مدنی از جمله جنبش 

های حکمرانی را خطاب قرار دهد؛ زیرا این  پرهیزی باید در وهلۀ اول نظام ها هستند و هر توصیه به خشونتترویج خشونت دولت 

به نظام و در ضمن  منازعه شده  پدیدآورندۀ  ثروت  و  قدرت  ناعادالنۀ  توزیع  با  بیشتر، مشتاق  ها  زور  و  منابع  از  برخورداری  سبب 

ال خشونت برای حفظ وضع موجود هستند و از نظر سیاسی، اخالقی، و حقوق بشری مستحق سرزنش و شایستۀ محکومیت.  اعم

 های اعتراضی و به ویژه خیزش محسا متوجه نظام حکمرانی است. شده در چرخه های اعمال بنابراین اولین مسئۀل خشونت 

های حکمرانی حل نخواهد  های جمعی اعتراضی با محکومیت نظامهای اجتماعی و کنش ام ا مسئله و مشکل خشونت در جنبش  

 ترین آنها عبارت است از: ها قرار دارد، که مهم شد و پس از آن هنوز سئواالت جدی در برابر فعاالت جنبش 
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 آمیز چیست؟های اجتماعی به چه معناست؟ و حد و مرز رفتار خشونتخشونت در جنبش  •

ها و دستیابی به  تواند به موفقیت جنبش های حکمرانی، کاربرد خشونت می از سوی نظام شده  آیا در برابر خشونت اعمال   •

 دموکراسی و عدالت منجر شود؟ 

شده از سوی نظام حکمرانی، کاربرد متقابل خشونت از سوی معترضان مشروعیت اخالقی  آیا با توجه به خشونت اعمال  •

 و حقوق بشری دارد؟ 

  آمیز نیروهای سرکوب، مشروعیت دارد؟ود در برابر رفتار خشونت آیا کاربرد خشونت برای دفاع از خ •

 . مفهوم خشونت ۱ -۵

( به تفصیل دربارۀ مفهوم خشونت بحث شده است و عالقمندان را به مطالعۀ این  ۱4۰۱)مدنی قهفرخی،    علیه خشونت در کتاب   

ترین تعاریف  شود. یکی از فراخ کنم. ام ا فقط برای روشن شدن بحث به دو سر طیف تهاریف از خشونت اشاره می کتاب دعوت می 

 رده است: ( عرضه کWHO, 2014دربارۀ خشونت را سازمان بهداشت جهانی )

به  تهدید  یا  قدرت  یا  زور  از  آگاهانه  استفادۀ  از  است  عبارت  یک  »خشونت  یا  گروه  دیگری،  خود،  علیه  زور  کارگیری 

 شناختی و عدم رشد یا محرومیت است.« جماعت که نتیجۀ آن آسیب، مرگ، صدمۀ جسمی یا زیان روان 

به   تهدید  از خشونت که حت ی  تعریف  این  در مقابل  نهادها و دولت ام ا  افراد،  افراد  را توسط  از زور  ها خشونت محسوب  استفاده 

ها«. از این منظر اقداماتی مثل ترور و  شود به »آسیب زدن به جسم و جان انسان کند، در تعریفی دیگر خشونت منحصر می می

 شود. زدن جسمی به افراد خشونت محسوب می قتل یا حملۀ فیزیکی و ضرب و شتم و صدمه 

ویژه در دهۀ اخیر  پرهیزی قرار دارد و به های اجتماعی و مدافعان خشونت تعریف دوم از خشونت مورد نظر فعاالن جنبش   اغلب

های اجتماعی نوین اغلب گرایش  پرهیزی اغلب دعوتی است به پرهیز از عملیات مسلحانه و ترور؛ ام ا در جنبش دعوت به خشونت

 گری و قتل و اقدام به قتل مدافعان وضع موجود یا نیروهای سرکوب است.سلحه، نظامی به بسط مفهوم خشونت فراتر از کاربرد ا

  های مدنی. پرهیز از خشونت در جنبش۲ -۵

جنبش  در  اجتماعی  و  سیاسی  فعاالن  عجماغلب  سؤال  این  برابر  در  اجتماعی  )های  می ۱4۰۱اوغلو  قرار  »چگونه (  که:  گیرند 

های دور تا امروز دو گذاری دارد لجام زد؟« از گذشته ی عظیم، ارتشی قدرتمند و اختیار قانون توان بر حکومتی که دستگاه ادارمی

داده  این سئوال  به  متفاوت  کامال   است. دستهپاسخ  برای  شده  استعمارشده  مردم جوامع  بودند  معتقد  فانون  فرانتس  ای همچون 
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نشینی کنند و گروهی دیگر از جمله عمارگران را وادار به عقب کسب استقالل و رهایی باید دست به خشونت زنند تا بتوانند است

 کردند.  دانستند و تجویز آن را حت ی برای خیر عمومی جامعه نفی می گاندی و لوترکینگ »خشونت« را شر می 

می   مجموع  جنبش در  تحوالت  روند  از  جنبش توان  که  گرفت  نتیجه  چنین  جهانی  سطح  در  مقاومت  و های  اجتماعی    های 

های  پرهیز در جنبش اند. تقویت رویکرد خشونت پرهیزی تمایل پیدا کرده های مردمی طی سه دهۀ اخیر بیشتر به خشونت خیزش 

 به چند علت مهم اجتماعی علل بسیار دارد که در حوصلۀ این یادداشت نمی 
 
 شود. تر اشاره می گنجد، و صرفا

جنبش   -اول  در  خشونت  بتجویز  به  همواره  انقالبی  ملت های  هزینۀ  افزایش  نتیجه  در  و  خشونت  به  ازتولید  دستیابی  برای  ها 

شده  منجر  بهتر  سوی  زندگی  از  خشونت  بیشتر  کاربرد  برای  مجوزی  معترضان  سوی  از  خشونت  کاربرد  دیگر،  به سخن  است. 

 مؤید یا به فایدۀ تحوالت انقالبی )ک-( در یک ارزیابی نهایی از هزینه۱4۰۱است. گلدستون )های مستقر بوده نظام
 
صورت  ه اصوال

 نویسد: ناپذیری همراه با خشونت هستند( چنین می اجتناب 

 همراه تحوالت  المللی و نابسامانی های داخلی و بین اند؟ جنگ »آیا دستاوردها ارزش انقالب کردن داشته 
 
های اقتصادی شدید غالبا

بوده  از  اند. کارشناسان تخمین می انقالبی  در جنگ هزار  ۱۰۰زنند که بیش  انگلستان،  نفر  انقالب  از  ۳/ ۱های داخلی  نفر  میلیون 

جمعیت   جنگ   ۲6مجموع  در  فرانسه  سال میلیونی  طی  ناپلئون  داخلی  از  ۱8۱5  -۱78۹های  های  بیش  طی  ۲،  نفر  میلیون 

گام جنگ  و  داخلی  نابسامانی های  و  جنگ  واسطۀ  به  چین  و  روسیه  در  کشاورزی  کردن  اشتراکی  اولیۀ  کشاورز های  ی  های 

از جمعیت  5۰باعث مرگ    ۱78۹شدند. انقالب نیکاراگوئه در  کشته میلیون نفری این کشور شد؛ و قربانیان جنگ    ۲/5هزار نفر 

 ایران و عراق که به دنبال انقالب ایران به وقوع پیوست، صدها هزار نفر بودند.« 

های  محور در جنبش های خشونتاستفاده از تاکتیک ویژه در فرایندهای انقالبی و همچنین  آمیز بهبنابراین کاربرد مشی خشونت

 آثار زیانبار جدی برای جامعه به همراه داشته که گاه نافی دستاوردهای انقالب و تحول بوده یا متناسب با منافع و 
 
اجتماعی عموما

 نویسد: دستاورهای پس از تغییر نبوده است. مارتین لوترکینگ در این زمینه می 

ی واقعی خود استراتژی نیست که شخص فقط به دلیل آنکه اکنون در مصلحت است از آن استفاده کند.  »عدم خشونت در معنا

انسان  زندگی است که  نهایی یک روش  بر می عدم خشونت در تحلیل  را  آن  ادعاش  بودن  به ها به صرف اخالق  عنوان  گیرند. 

ال بیشتری دارد که بعدا  عدم خشونت را به منزلۀ روش  دارد احتمتاکتیک، قدیمی رو به جلو است زیرا آنکه چنین قدمی برمی 

 زندگی نیز برگیرد.« 
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رسد که منابع و  آمیز باشد، نیرویی به موفقیت می وقتی در منازعات اجتماعی تعیین تکلیف موکول به زورآزمایی خشونت   -دوم 

 در کنش 
 
های اجتمتعی قدرتی به ی، جامعۀ مدنی و جنبش های اعتراضی جمعامکانات بیشتری برای اعمال زور داشته باشد. عموما

از »نظام  با سابقه در اعمال خشونت معین شود،  مراتب کمتر  اگر قرار باشد نتیجۀ منازعۀ این دو  بنابراین  های حکمرانی دارند؛ 

ازی متفاوتی را  های باند تا میدان های اجتماعی نوین/ جدید تالش کرده نتیجه از پیش معلوم است. از همین رو است که جنبش 

و   تظاهرات  مثل  مدنی«  باشند. »مقاومت  داشته  رقابت  توانایی  آن  در  کنند که  ایجاد  مطالباتشان  پیگیری  اهداف  پیشبرد  برای 

خشونت همین راهپیمایی  و  سکوت  راهپیمایی  جمله  از  ترافیک،  پرهیز  ایجاد  مثل  مدنی«  »نافرمانی  آن  پی  در  و  اعتصاب  طور 

تواند مانع آنها و  ها نمی هایی هستند که منابع بیشتر دولت قوانین با پذیرش مجازات آن از جملۀ روش نپرداختن مالیات و نقض  

 مانع تحرک جنبش 
 
 های اجتماعی شود.  ها و خیزش نتیجتا

 خشونت اعمال   -سوم
 
المللی و افکار عمومی  ها برای سرکوب معترضان از سوی ناظران داخلی و بین شده از سوی دولت معموال

می م گروه حکوم  همدلی  به  مقابل  در  و  بی شود  می های  منجر  معترضان  با  ناظران  یا  که طرف  امروز  دنیای  در  امر  این  شود. 

ی و جهانی ممکن ساخته از اهمیت بسیار برخوردار  
 
تکنولوژی ارتباطات امکان انعکاس سریع و بالفاصلۀ رفتارها را در سطح مل

آغازکنندۀ   معترضان  که  صورتی  در  جریان  است.  در  یا  رسمی(،  مراکز  به  حمله  یا  انفجار،  ترور،  طریق  از  )مثال   باشند  خشونت 

های سرکوب فرصت آن را خواهند داشت تا بدون نگرانی از واکنش افکار عمومی  اعتراضات متقابال  آنها نیز خشونت بورزند، نظام

ت بیشتری خشونت ورزند.   ی یا جهانی، با شد 
 
 در سطح مل

 رابطۀ مستقیمی بین میزان ریسک برای کنش جمعی و میزان مشارکت در آن وجود دارد. مسئلۀ تعداد یا جمعیت  عمو -چهارم
 
ما

جنبش  موفقیت  بر  آن  اثرات  و  )معترضان  تیلی  چارلز  است.  بوده  برخوردار  بسیار  اهمیت  از  جنبش  ۱۹۹۹ها  یک  رکن  چهار   )

سزایی  و تعداد. از نظر او مشارکت هر چه بیشتر مردم ناراضی نقش به  اجتماعی را چنین برشمرده است: ارزشمندی، وحدت، تعهد، 

ها دارد. همواره تأکید شده که میزان فراگیری جنبش را نباید منحصر به تعداد معترضان در خیابان کرد. تعداد  در موفقیت جنبش 

ک و خطر ناشی از حضور خیابانی در آن  ویژه ریسهای اعتراضی که بنابه علل مختلف به افراد ناراضی و حتی همدالن با جنبش 

ها  کنند با ترویج نظرات، ایدههای اجتماعی تالش می کنند بسیار بیشتر از معترضان در کوچه و خیابان است. جنبش مشارکت نمی 

ر  طرف یا منفعل را تشویق به مشارکت در جنبش کنند؛ زیرا تعداد جمعیت معترض سهم مهمی د های بی و مطالبات خود، گروه 

های اقتدارگرا نیز تالش دارند با افزایش خطر مشارکت در کنش جمعی   ویژه در نظام ها، به ها دارد. در مقابل، دولتموفقیت جنبش 

در جنبش  ناراضی  افراد  از حضور  مانع  اعتراض،  معترضان  و  از سوی  اعمال خشونت  اینکه  به  توجه  با  اساس،  این  بر  ها شوند. 
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های اجتماعی نوین/ جدید با  آورد تا ریسک حضور در اعتراض را افزایش دهند، جنبش فراهم می ها  فرصت مناسبی برای دولت 

های اعتراضی را کاهش داده و جمعیت ناراضی منفعل  کنند خطر یا احساس خطر مشارکت در فعالیت پرهیزی تالش می خشونت

معت جمعیت  میزان  مورد  در  البته  کنند.  تشویق  اعتراضات  در  حضور  برای  راندن  را  عقب  موجب  تعادل  تغییر  با  بتواند  که  رض 

درصد مردم   ۱۰ایران مشارکت  ۱۳57( معتقد است در انقالب سال  ۱۳۹7ها شود اتفاق نظر وجود ندارد. برای مثال، کرزمن )دولت 

فرانسه   انقالب  در  ام ا  به سرنگونی شاه منجر شود؛  تزاری فقط    ۲توانست  انقالب علیه روسیۀ  از جمعیت   درصد  ۱درصد و در 

 مشارکت فعال داشتند.  

ای از خشونت و جنگ به پیروزی رسد و بتواند نظامی دمکراتیک مستقر کند، هیچ  ای پس از طی دوره حتی اگر جامعه   -پنجم  

های دوران خشونت و ورود به دورۀ صلح و دوستی وجود ندارد. درست ها و اندیشه ضامنی برای پشت سر گذاشتن عادات، رویه 

ه و خشونت ساختاری که تمامی ابعاد زندگی آنها را در معرض تهدید قرار داده  های ناعادالناست که مردم برای رهایی از نظام

آیند و بنابراین حتی در  عدالتی و فساد به خیابان می برند و برای رهایی از خشونت حاصل از استبداد و بی دست به اعتراض می 

هستند، ورود آنها به منازعه برای دستیابی به   پرهیز در این مبارزه باز هم گرفتار خشونت حکام جبارصورت پذیرش مشی خشونت

کند که عواقب و آثار آن تا  بار را بر جامعه تحمیل می مراتب خشونتورزی باشد، وضعیتی بهصلح و توسعه اگر همراه با خشونت

متوسل شدن به شر    سالها پس از پیروزی مردم باقی خواهد ماند. بنابراین کاربرد خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مانند

زده حتی در صورت کسب پیروزی و استقرار دموکراسی راه دشواری برای نیل به  برای دفع شر است. به این ترتیب جامعۀ خشونت

وری، افزایش نابرابری و دیگر آثار سوء اقتصادی منجر  ها، کاهش بهره توسعه و سالمت دارد. خشونت به از دست رفتن فرصت 

یافته است؛ ین سبب است که میزان خشونت در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از کشورهای توسعه شود. شاید به هممی

آمیز در کشورهای در حال توسعه به وقوع  درصد برخوردهای خشونت   ۹۰بیش از    ۲۰۰۳تا    ۱۹۹۲های  برای مثال، در فاصلۀ سال 

 (. ۱4۰۱پیوسته است )مدنی قهفرخی، 

سال   در  جهانی  بانک  هزینه   ۲۰۰۱گزارش  و  تأثیر  دربارۀ خشونت  تحت  که  داده کشورهایی  نشان  برخی کشورها  در  آن  های 

دهد  برند )همان(. شواهد نشان می گذاری رنج می های مسلحانۀ گسترده قرار دارند، از رشد منفی سرمایه خشونت اجتماعی و جنگ 

بین جنگ  بازرگانان  نظامی،ساالران،  تسلیحات  زمینۀ  در  فعال  حداکثر    المللی  جوامع  در  جاری  از خشونت  مخدر  مواد  سوداگران 

 برداری و سود را دارند. بهره



37 
 

مهم   -ششم  از  جنبش یکی  گرایش  علل  به خشونت ترین  جدید  اجتماعی  موازین  های  با  آنها  هویت  تنگاتنگ  رابطۀ  پرهیزی 

ازات« است. معترضان به وضعیت نابسامان  حقوق بشر است. مبنای تجویز خشونت برای مقابله با نیروی سرکوب، »تنبیه و مج 

مردم تالش می -اجتماعی  ناقضان حقوق  علیه  اعمال خشونت  در صددند  موجبات  اقتصادی  این وسیله  به  و  تنبیه  را  آنها  کنند. 

 بازدارندگی را فراهم آورند.  

ن حقوق عامه و خیر عمومی یا  سبب نقض حقوق بشر یا زیر پا گذاشتمعترضان با تجویز ترور یا ضرب و شتم نیروی سرکوب به

را مجازات می  آنها  از سوی حکمرانان،  رفتارها  این  از  علیه دفاع  تجویزکنندۀ خشونت  معترضات  برابر  در  لذا سئوال مهم  کنند. 

 توان به بهانۀ دفاع از حقوق یشر، حقوق ناقضان این حقوق را نادیده گرفت؟« نیروهای مدافع آنها این خواهد بود که »آیا می 

، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه را دارد و ۱۰و    ۹،  8ویژه مواد  اعالمیۀ جخانی حقوق بشر، به   ۱۲تا    6مطابق مواد  

به وسیلۀ نمی  دارد دعوایش  کامل حق  با مساوات  هر کس  این  بر  تبعید کرد. عالوه  یا  توقیف، حبس  را خودسرانه  توان کسی 

 طرف رسیدگی شود.  دادگاه مستقل و بی 

توان هر متهمی اعم از ظالم یا مظلوم، طرفدار حقوق مردم یا ناقض حقوق مردم، حافظ وضع موجود یا مدافع تغییر  براین نمی بنا

خیابان   در  وقتی  حتی  کرد.   مجازات  عادالنه  دادرسی  بدون  و  محروم  قبول  قابل  و  عادالنه  رسیدگی  مرجع  از  را  موجود  وضع 

معترضان  به سوی  شلیک  حال  در  را  به می   مأموری  می بینیم،  محکوم  را  غیرانسانی  و  زشت  و  شنیع  عمل  آن  آنکه  کنیم،  رغم 

گفته توانیم در همان لحظه حکم بر مجازات آن مأمور دهیم و با این منطق علیه او خشونت ورزیم؛ زیرا او را از حقوق پیش نمی 

 کنیم.محروم می 

ام عدم خشونت ایجاب  و روش مبارزه نوشته است: »همواره گفته   ( با تأکید بر تناسب اخالقی بین هدف۱4۰۰مارتین لوترکینگ )

پاکی هدفی باشد که تعقیب می کند وسایلی که استفاده می می از وسایل  کنیم. من تالش کرده کنیم به  ام روشن سازم استفاده 

 غیراخالقی برای دستیابی به اهداف اخالقی اشتباه است.« 

اند. برای  آمیز بوده تر از اعتراضات خشونت پرهیز بسیار موفق های خشونتهۀ اخیر جنبش دهد طی دو د شواهد نشان می   -هفتم 

( تیگلر  نظر  بر  بنا  داده ۱4۰۱مثال،  نشان  اخیر  مطالعات  خیزش (  که  خشونت اند  خشونت های  انواع  دوبرابر  نتیجه پرهیز  به  آمیز 

( نیز توضیح  ۱4۰۱مچنان که مترجم محترم، فرهاد میثمی )سوم مواقع است. البته هبخشی آنها در یک رسند و میزان نتیجه می

پرهیز در   های خشونت اند که جنبش بخش است« نوشته( در کتاب »چرا ایستادگی مدنی نتیجه ۲۰۱۱استفان )  -داده است، چنووت 
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یز متذکر شده است که پرهای با عنوان »آیندۀ مقاونت خشونت( در مقاله۲۰۲۰رسند. چنووت )دوم مواقع به موفقیت کامل مییک

سال   جنبش   ۲۰۱۰از  نوع  دو  هر  موفقیت  بعد  )خشونت به  خشونتها  و  زمانی  پرهیز  بازۀ  در  که  نحوی  به  یافته،  کاهش  آمیز( 

 اند.درصد موارد موفق بوده  8آمیز فقط در  های خشونتدرصد موارد و جنبش  ۳4پرهیز در  های خشونتجنبش  ۲۰۱۹  -۲۰۱۰

 خشونت مشروع در مقاومت مدنی  . دفاع مشروع و۳ -۵

ورزان دلیل اعمال خشونت علیه آنها نیست. »دفاع مشروع« یا »خشونت مشروع« اشاره دارد  اما همیشه مجازات و تنبیه خشونت

( خشونت مشروع را شامل »دفاع از خود در برابر  ۱۳۹4ورزان. هانا آرنت )به منطقی متفاوت برای اعمال خشونت علیه خشونت 

گناهان و مخالفت با جنایت علیه بشریت« دانسته است. واکنش در برابر تهاجم و اعمال خشونت از  یگران، حمایت از بی تهدید د

 دهد:  سوی دیگران سه امکان را در برابر ما قرار می 

 (مقابله به مثل )اعمال خشونت متقابل(؛ ۱

 ( فرار یا گریختن از برابر مهاجم؛ ۲

 خشونت.  پرهیز یا بی ( مقاومت خشونت ۳

واکنش اول حاصل خشم ما از تهاجم است، واکنش دوم ممکن است حاصل ترس یا عدم تمایل به اعمال خشونت متقابل باشد و 

پرهیز در برابر خشونت دیگران در حد فاصل  رسد رویکرد خشونتواکنش سوم نوعی کنش فعال ارادۀ گرایانه است. به نظر می 

 زمینه توجه به نکات زیر مهم است: واکنش دوم و سوم قرار دارد. در این 

گروهی بر این عقیده هستند که واکنش معترضان در برابر نیروهای سرکوب و اعمال خشونت از سوی آنان نوعی دفاع    -اول 

تنبیه خشونت یا  مجازات  با هدف  معترضان  متقابل  واکنش خشن  آن  اساس  بر  است.  نمی مشروع  انجام  فقط  ورزان  بلکه  شود؛ 

برای دفاع از خود. دفاع مشروع عبارت است از »حالت کسی که بدون تقصیر ابتدایی و مقدماتی در معرض خطری  تالشی است  

  
 
قرار گرفته که این خطر عنوان جرم دارد و امکان استفاده از قوای اجتماعی را هم ندارد. وقتی این سه شرط فراهم باشد، منطقا

در دفاع مشروع رفتارهایی مثل ضرب و شتم، حمله به دیگران یا حتی قتل که (.«  ۱۳8۲باید از خودش دفع خطر کند )آزمایش،  

شود؛ بنابراین دفاع مشروع اوال مجوزی است برای دفاع فردی  زدایی می طور استثنایی جرم انگاری شده، به در شرایط معمول جرم 

 مشروعیت اعمال خشونت در دفاع مشروع امری استنثایی محسوس می 
 
ای فردی را به توان قاعدهاین اساس آیا می  شود. برو ثانیا

های جمعی اعتراضی( تعمیم داد؟ عالوه بر این، آیا در حالی که در هر کنش جمعی اعتراضی احتمال  جمع )معترضان در کنش 
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می  آیا  است،  محتمل  نیرهای سرکوب  از سوی  اعمال خشونت  و  تنش  امری  وقوع  به  را  مشروع«  »دفاع  استثنایی  قاعدۀ  توان 

 متوجه قربانی یا  ع
 
مومی و محتمل ارجاع داد؟ سئوال آخر اینکه وقتی تبعات و آثار حاص از دفاع مشروع در شرایط استثنایی صرفا

های جمعی اعتراضی که آثار رفتار هر یک از معترضان متوجه همۀ جمع کسی است که مورد خشونت قرار گرفته، آیا در کنش 

ابل از سوی یکی یا تعدادی از معترضان را مصداق دفاع مشروع دانست؟ پاسخ هر سه توان خشونت متقشود، می معترضان می 

 سؤال منفی است. 

های جمع متفاوت از حقوق  ساز و کار و قواعد رفتار جمعی کامال  متفاوت از رفتار فردی است و بر همین اساس حقوق و مسئولیت 

تواند به یک جمع معترض  ۀ راهکاری برای دفاع افراد از خود نمی های فرد است؛ از همین رو تجویز خشونت به منزلو مسئولیت 

عالوه، »دفاع مشروع« استثنایی است بر قاعدۀ منع خشونت؛ یعنی در شرایط استثنایی و خاص، رفتار مجرمانه شود. بهتعمیم داده 

راد معترض در هر تجمع در معرض  گیرد، و بنابراین همۀ افشود؛ ام ا وقتی جامعه در شرایط جنبشی قرار می جرم محسوب نمی 

آنان در وضعیت عمومی سراسر  تهاجم و خشونت هستند، چگونه می  از سوی  از این قاعده استنثایی برای تجویز خشونت  توان 

ای اعتراض کنند، رفتار هر یک از  آیند تا چیزی را مطالبه کنند یا به سیاست و برنامه تهدید بهره گرفت. وقتی گروهی گرد هم می 

تواند رفتار جمع را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین اگر یک یا چند نفر از جمع معترض احساس خطر و تهدید کنند و به ها می آن

ورزی کنند، محتمل آن است که دیگر افراد حاضر در آن جمع معترض نیز از رفتار آنها تبعیت کنند و  سبب آن شروع به خشونت 

ورزند، بلکه  است و بنابراین بر پایۀ »دفاع مشروع« خشونت نمی ساس تهدید یا خطر نداشتهاین در حالی است که همۀ آن جمع اح

توان برپایۀ اصل استثنایی دفاع مشروع رفتار  ورزند. بنابراین نمی ورزانۀ دیگری، خشونت می به واسطۀ الگوبرداری از رفتار خشونت

 های اجتماعی تجویز کرد. ورزانه را در جنبش خشونت

بر خشونت  -دوم  نوشتار  این  این  در  تأکیدی که  هنوز خاطرنشان می با وجود همۀ  مقابل  پرهیزی شده،  در  سازد که »مقاومت 

سرکوب دولت« به مثابۀ راهی برای رهایی از سلطۀ اقتدارگرایی حق یا شاید تکلیفی همگانی باشد. بر این اساس عدم تبعیت از  

 به عنوان یک »حق« یا  ادرت به نقض حقوق بنیادین جامعه یا افراد می ورزی و سرکوب مبقدرت دولتی که با خشونت
 
کند، غالبا

شناخته  رسمیت  به  مهم »تکلیف«  است.  قرار  شده  کار  دستور  در  را  سرکوب  خود  قدرت  تحکیم  برای  که  دولتی  دستاویز  ترین 

 دهد، بحران مشروعیت است که بارزترین شکل آن سرکوب سیاسی است. می

های دور امری پذیرفته است. برای مثال، ارسطو معتقد بود: »زمانی  ر برابر حاکمیت ناعادالنه و ظالم از گذشته »حق مقاومت« د

بی  حاکمان گستاخ،  و حریص می که  ناعادالنه شرم  امتیازهای  قوانینی که چنین  بر ضد  و  آنان  باید علیه  ایشان  شوند،  به  را  ای 
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های حکمرانی به شدت با تبدیل شدن  ها و نظامای، دولت (.« در مقابل چنین اندیشه ۱۳۹5زاده،  اند قیام کرد )بیگ ارزانی داشته 

اند. در  اند یا قوانینی مرتبط با »حق مقاومت« را به اجرا درنیاورده و مسکوت گذاشته این حق به عنوان یک قانون مخالفت کرده 

که هدف هر نهاد عمومی باید حفظ حقوق طبیعی و دائمی  ، پس از بیان این۲»اعالمیۀ حقوق بشر و شهروندی« فرانسه، در مادۀ  

 اعمال مقاومت در مقابل  شر باشد، این حق 
 
امنیت و مقاومت در برابر سرکوب دانسته است. عموما ها را شامل آزادی، مالکیت، 

تقسیم می  به دو دستۀ قهرآمیز و غیرقهرآمیز  آنهاشود. صاحبسرکوب  از  بر دالیلی که مختصری  بنا  این آمد،    نظران  از  پیش 

روش  از  خشونت استفاده  و  قهرآمیز  روش های  از  گرفتن  بهره  و  مردود  دولت  سرکوب  برابر  در  مقاومت  برای  را  های  طلبانه 

 اند.  پرهیز را توصیه کرده و اصطالح نافرمانی مدنی را به این منظور پیشنهاد کرده غیرقهرآمیز یا خشونت

شود. هانا آرنت نیز در این  ارت است از اعمال غیرقانونی که به صورت جمعی انجام می هابرماس معتقد است نافرمانی مدنی عب

 از توانایی انجام اقدام 
 
زمینه نوشته است: »نافرمانی مدنی ناشی از همکاری آگاهانۀ اعضای گروهی است که قدرت خود را دقیقا

 کنند.«به صورت جمعی کسب می 

غیرخشونت عملی  مدنی  خشونت  بارنافرمانی  سال  یا  در  مثال،  برای  است.  هفته   ۲۰۱۳پرهیز  از  پس  مصر  تجمه مردم  ها 

آمیز در میدان تحریر قاهره، سرانجام موفق به برکناری حسنی مبارک شدند. نافرمانی مدنی گاه مستقیم است و در آن  مسالمت 

قواعد رسمی خودداری می  اجرای  از  یا عدممردم  برداشتن روسری  برای مثال  نافرمانی    کنند.  رعایت ضوابط رسمی در حجاب 

می  محسوب  مستقیم  سیاست مدنی  به  اعتراض  در  مردم  یعنی  است؛  غیرمستقیم  مدنی  نافرمانی  نیز  گاه  در  شود.  دولت  های 

به  کنند. تفصیل بیشتر دربارۀ »نافرمانی مدنی« را  کنند؛ یا مثال  قوانین رانندگی را نقض می ها تجمع اعتراضی برگزار می خیابان 

می  موکول  دیگر  می بحثی  خاتمه  عراقی  کرد  کنشگر  صابر،  جمال  آرام  جملۀ  این  با  را  یادداشت  این  و  »اگرچه کنیم  دهیم: 

ورزی باشد، کمترین دستاوردش آن است که تر و نیازمند فداکاری بیشتری نسبت به خشونتپرهیزی ممکن است سختخشونت

 (.« ۱4۰۱دهید )نیگلر، شما انسانیت خود را در جریان آن از دست نمی 

 سخن آخر 

بیش از یک قرن از آغاز تالش جامعۀ ایرانی برای ورود به عصر مدرن و دستیابی به دموکراسی، عدالت، و برخورداری از حق  

انقالبها، جنبش شهروندی می  فراز و فوردهای  دربارۀ  این دوره سخن بسیار گفته ها و خیزش ها، شورش گذرد.  در  شده است.  ها 

از فعاالن سیاسی، اجتماعی، ف بار آغاز خروش و نظران و عالقهرهنگی و همینطور صاحببسیاری  با هر  ایران  مندان به توسعۀ 
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از عدالت و آزادی خواهند رسید و فرصت آن را  خیزش مردم وعده می  ایران به سرزمین موعود سرشار  بار مردم  دادند که این 

یک طعم حقوق بشر و زندگی در سایۀ امنیت و  خواهند یافت تا همچون بسیاری دیگر از مردم در کشورهای پیشرفته و دمکرات

آرامش و رفاه را بچشند. ام ا زمان زیادی الزم نبود تا همۀ آرزوها نقش بر آب شود و دستاوردهای مختصر از دست برود. استبداد  

میان با هر فراز و   بار دیگر گلوی مردم را بفشارد و نابرابری و فقر و فشار بخش مهمی از زندگی روزمرۀ ایرانیان گردد. در این 

داد و البته در هر بزنگاه و فرصت بار  فرود مقاومت و اعتراض امواج امید و ناامیدی افکار و احساسات مردم را تحت تأثیر قرار می 

 دیگر تالشی دیگر.  

ای کوتاه از  و دوره   عدالتیسرانجام مردم ایران در برابر استبداد و بی آیا امروز خیزش مهسا را باید از فهرست مطول مقاومت بی 

 جنبشی دموکراتیک قرار داد و با فروکش کردن نسبی اعتراضات پروندۀ آن را بست؟ پاسخ منفی است. 

های اساسی و تغییرات اجتماعی  رغم همۀ دگرگونی هایی که الگوهای مقاومت از مشروطه تا امروز داشته و به با وجود همۀ تفاوت 

و جنبش اصالحی و   ۱۳57های اعتراضی از انقالب مشروطه و نهضت ملی تا انقالب  رخه بنیادین جامعۀ ایران در این عصر، چ

ها شورش و اعتراض علیه وضع موجود، جزایری مستقل از یکدیگر نبوده و نیستند. پیوستگی و جنبش سبز و خیزش مهسا و ده

ای  آورد که اندوخته جربه و هنر مقاومت پدید می عدالتی سرمایۀ عظیمی از دانش و تتداوم مقاومت یک ملت در برابر استبداد و بی 

 ملی و منبعی غنی برای حیات جامعه و مطالبۀ زندگی بهتر است. 

اتکای   به  در خیزش مهسا  زنان جوان  و  مردان  آخرین. همچنانکه  نه  و  است  آغازین تالش  نه  این مسیر، »خیزش مهسا«  در 

هم آمدند و تجربۀ جدیدی از زندگی سیاسی و سیاست زندگی را رقم زدند،  های پیش از خود گرد  ها و خیزش گنجینۀ غنی جنبش 

دنبال می  را  تاریخی ملت  اهداف  آنان که مطالبات و  نیز  این  از  بهره  پس  از تجارب گرانبهای صد روزۀ خیزش مهسا  نیز  کنند 

نمی می چیز  و هیچ  داد که هیچ کس  نشان  دیگر  بار  و خواسگیرند. خیزش مهسا  اراده  به تواند  برای دستیابی  ایرانیان  ملی  ت 

تر تر، آتش امید را در دل همۀ ما فروزان انداز تغییر را در ایران روشن دموکراسی، عدالت، و توسعه را متزلزل کند. این خیزش چشم 

 و بار دیگر همۀ ایرانیان، اعم از حاکم و محکوم و فرودست و فرادست را غافلگیر کرد. 

« را قرار دادم تا بدون هر گونه اغراق و بزرگنمایی خاطرنشان سازم چگونه شتاب  د سال و صد روزص در صدر این نوشته عنوان »

تر  بینتواند مسئلۀ »زمان« را بالموضوع کند و همۀ عالقمندان به توسعه و دموکراسی را به آینده خوش یران امروز می ا حوادث در  

ایران گذشت، فقط سایه از همیشه کند. بعدها دربارۀ این »صد روز« بسیار خواه ای از  ند گفت و نوشت. آنچه در این مدت در 

قدرت در حوزۀ عمومی بود که قدرت مسلط را تا حد استیصال پیش برد و نمایی از ایران فردا را نمایش داد. اگر صاحبان قدرت  
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به  باید  باشند،  داشته  خرد  و  عقل  ایاندکی  آن  پشت  تاریخی  ارادۀ  به  مهسا  خیزش  انکار  و جای  مقاومت  از  دست  و  آورند  مان 

به مانع مردم  حرکت  برابر  در  ارزش تراشی  و  دستاوردها  همۀ  با  بردارند.  بهتر  آیندۀ  جنبش  سوی  در  مهسا  خیزش  که  هایی 

از سوی هر کس و هرچه، می  باید خاطرنشان ساخت که خشونت  دیگر  بار  دارد،  ایران  مردم  ارزش دموکراتیک  این  تواند  های 

، زندگی، آزادی و برابری را به مخاطره اندازد. قدرت خیزش مخسا مثل قدرت جنبش اصالحی، جنبش سبز،  خیزش، یعنی صلح 

و همۀ نیروی مقاومت معلمان، کارگران، بازنشستگان و محرومان، اصناف و طبقات اجتماعی    ۱۳۹8، آبان  ۱۳۹6اعتراضات دی  

و جامعۀ مدنی را تقویت خواهد کرد که به خشونت آغشته نشود  دیگر، وقتی در مسیر جنبش دموکراتیک ایران قرار خواهد گرفت  

ارتقای  های اجتماعی مناسبو به جای »مرگ« برای »زندگی« مبارزه کند. جنبش  ترین بستر را برای آموزش عمومی مردم و 

ش برده، چرا با نقد و  آورد. حال که خیزش مهسا جنبش دموکراتیک مردم ایران با به مداری باالتر از پی فرهنگ سیاسی فراهم می 

نفی هر گونه خشونت از خشونت ساختاری نظام حکمرانی تا خشونت نیروهای حامی تغییر، راه ایرانیان برای آیندۀ بهتر هموار  

 نگردد؟ مارتینگ لوتر کینگ در این زمینه نوشته: 

 خود را توانند تا ابد سرکوب شدگان نمی »سرکوب 
 
نشان خواهد داد. ... به همین دلیل من به    شده باقی بمانند. شوق آزادی نهایتا

توان به مسیر  ام بگویم نارضایتی بهنجار و سالم را می ام که از دست نارضایتی خود خالص شوید، بلکه سعی کرده مردم نگفته 

 (.« ۱4۰۰خشونت انداخت )لوترکینگ، جدید اقدام مستقیم بی 

 ع بانم  تسرهف

 جیبی.، ترجمۀ باقر پرهام، انتشارات شناسیمراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه( ۱۳54) رمونآرون، 

 .سروشتن، انتشارات یینرو جتبیم، ترجمۀ اعیهای اجتمدولت و انقالب ( ۱۳76بل، تدا )چ اسکا

 .، ترجمۀ فرهاد میثمیپرهیزمبانی مبارزۀ خشونت( ۱4۰۱تیگلر، مایکل )

 ، ترجمۀ حمید الیاسی، انتشارات امیرکبیر.تحول انقالبی ( ۱۳6۳) چارلزجانسون، 

 .نشر کویرفروز، ، ترجمۀ محمدتقی دلهای اجتماعیای بر جنبشمقدمه ( ۱۳8۳ناتال، )دالپورتا، دو

 .، نشر آگاههای قرن بیستمقالب بازخوانی ان( ۱۳۹7رهنما، سعید )

 ، انتشارات روزنه.، ترجمۀ سید علیرضا بهشتی شیرازی و جعفر خیرخواهانادیزراه باریک آ( ۱4۰۱اوغلو، دارون، رابینسون، جیمز ای. )عجم

 .، ترجمۀ محمد مالعباسی، نشر ترجمانذیر در ایرانانقالب تصورناپ( ۱۳۹7کرزمن، چارلز )

 .قدسآستان  نشرمۀ علیرضا طیب،  ، ترجنقالبهای اتئوری( ۱۳86رد )انفوکوهن، آلوین است

 .زاده، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردیترجمۀ علی مرشدی کنند؟ها شورش می چرا انسان ( ۱۳88د رابرت )گر، ت

 .، ترجمۀ عباس حاتمی، انتشارات کویرهاای بسیار کوتاه بر انقالب مقدمه ( ۱۳۹6، جک )گلدستون
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 .افروز، نشر کویرقی دل ، ترجمۀ محم تهامطلعات نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقالب ( ۱4۰۱) ـــــ 

 ، ترجمۀ منوچهر صبوری، نشر نی.یشناسجامعه ( ۱۳84گیدنز، آنتونی )

 ، نشر پارسه.علیه خشونت( ۱4۰۱قهفرخی، سعید )مدنی 

 ، مؤسسۀ رحمان.(ک خیزشظاهرات سلمیه )گزارش اعتراضات آب در خوزستان، بررسی موردی یم( ۱4۰۱و همکاران ) ـــــ

 خمینی.، پژوهشکدۀ امام های اجتماعیی نظری بر جنبش درآمد ( ۱۳8۱مشیرزاده، حمیرا )

 .، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردیبانراهبردی دیدهنگار ماه«، در ۱4۰۱های انداز ناآرامی( »چشم۱4۰۱موسوی، سید مسعود )

 نشر کویر.،  لفروز، ترجمۀ محمدتقی د، قدرتشناسی سیاسی معاصر، سیاست جامعه ( ۱۳8۰نش، کیت )

 ، ترجمۀ بهنام ذوقی، نشر شیرازه.های اجتماعیخشونت و نظام (۱۳۹7) و دیگران سنورث، داگال


