
 نافرمانی مدنی

 ای شود؟ تواند توده  چگونه می
 محمد رضا شالگونی

تواند شيوه مبارزه آارآمدی باشد آه  گر، در صورتی می نافرمانی مدنی، مخصوصًا در مقابله با يك نظام استبدای سرآوب

ه ت اما دريافتن اين نك.هم بياورد اآثريت مردم فرایروايان را برا گير شود و توانايی رويارويی با فرمان با آهنگی فزاينده توده

تواند   حقيقت اين است آه هيچ آس و هيچ گروهی، هر قدر هم پر نفوذ، نمی.اش دشوار طور آسان است آه عملی آردن همان

افتادن   فراموش نبايد آرد آه نافرمانی مدنی، يعنی در.ای به وجود بياورد صرفًا با تبليغ و تهييج، يك جنبش نافرمانی توده

مجازات بماند و  تواند بی روايان، چنين آاری نمی روايی فرمان تقيم با قدرت سياسی به منظور فلج آردن امكانات فرمانمس

 بنابراين آسانی آه .مجازات آن در يك رژيم استبدادی، الاقل در مراحل آغازين، ممكن است تا حد غير قابل تحملی سنگين باشد

انديشند و اگر هزينه آن را از حد معينی سنگين  دتًا درباره مشكالت و عواقب آارشان می قاع.زنند به نافرمانی مدنی دست می

ای  تواند به يك جنبش توده  در نتيجه، نافرمانی مدنی تنها در صورتی می.آنند بيابند، از دست زدن به چنين اقدامی اجتناب می

ناپذير بيابند، ثانيًا رويارويی با رژيم ثمربخش تلقی شود و  ّملگسترده تبديل شود آه اوًال اآثريت مردم رژيم سياسی حاآم را تح

های مختلف مردم و  ای، قابل تحمل باشد؛ ثالثًا هم گام با گسترش رويارويی، ارتباط ميان بخش هزينه آن، در مقياس توده

به نظر من، پاسخ اين سؤال در  آيا اين شرايط، اآنون در ايران وجود دارد؟ .تر گردد آهنگی ميان مبارزات آنها، گسترده هم

 اما مهم اين است آه در صورت وجود شرط اول، خود شروع نافرمانی مدنی .ها هنوز مثبت نيست مورد همه اين شرط

 .گيری دو شرط بعدی به وجود بياورد تواند زمينه مساعدی برای شكل می

 

 

 ای شدن نافرمانی شرايط عينی برای توده

» دوران آرامش«تواند در  در مقابله با يك رژيم سياسی سرآوبگر، نافرمانی مدنی نمی: نيمبگذاريد از شرط اول شروع آ

 برای اين آه اآثريت مردم بتوانند برای فلج آردن اراده حكومت آنندگان به ميدان بيايند، .گير شود توده» موقعيت مستقر«يا 

» بحران عمومی سياسی«يا » موقعيت پيشا انقالبی «يا» موقعيت انقالبی«توان آن را  مجموعه شرايطی الزم است آه می

آيد و نه حتی با اراده يك   و مسأله اين است آه چنين شرايطی نه با اراده يك يا چند گروه و حزب سياسی به وجود می.)1(ناميد

تواند  يك است آه میهای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و ايدئولوژ ؛ بلكه معموًال هم زمانی يك سلسله دگرگونی)2(طبقه اجتماعی

توان ديد آه اين شرايط اآنون در ايران   به تجربه می.های وسيع مردم عادی را به ميداِن اقدامات مستقيم سياسی بكشاند توده

اند آه با بنياد وجودی جمهوری اسالمی، يعنی اصل واليت   در چند سال اخير، اآثريت مردم ترديدی باقی نگذاشته.وجود دارد

گری دستگاه  تر شدن سرآوب طلبان حكومتی، و نه عريان  نه نيرو گرفتن اصالح.يابند ناپذير می اند و آن را تحمل ففقيه، مخال

اند   بر عكس، مطالبات مردم، آشكارا عمق يافته.ای مردم با  استبداد حاآم را متوقف سازد واليت، نتوانسته روند مخالفت توده

طلبان حكومتی،  ای از ناتوانی اصالح گاه واليت گستره شده است مخصوصًا با تجربهای در مقابله با دست آرايی توده و صف

 تا جايی آه اآنون به جرات .ناپذير است شوند آه جمهوری اسالمی نظامی اصالح هر چه بيشتر متقاعد می اآثريت مردم،

ای مردم، با آهنگی  هنيت تودههای مختلف زندگی اجتماعی، در ذ های اصالحات فرعی در حوزه توان گفت آه خواست می

تر،  خورد از سوی ديگر، با علنی  از رژيم واليت فقيه، گره میی يعنی رهاي» اصالح بزرِگ واحد«شتابان، با خواست يك 

آند و  آنندگان عمق و دامنه بيشتری پيدا می تر شدن مخالفت مردم با واليت فقيه، اختالف ميان حكومت تر و گسترده عميق



يت فقيه وا گيری از اصل وال ترين آادرهای رژيم را به فاصله دئولوژيك جمهوری اسالمی، حتی بخشی از باسابقهفروپاشی اي

 .گير شدن نافرمانی مدنی اآنون در ايران وجود دارد توان داشت آه شرايط عينی الزم برای توده  پس، ترديدی نمی.دارد می

 

 ثمربخش بودن نافرمانی

های مردم با جمهوری اسالمی،   در مرحله آنونی رويارويی.رو هستيم هانداز متفاوتی روب چشماما در مورد شرط دوم با 

توانند چنان نيرويی وارد ميدان بكنند آه توازن قوای موجود را در جهت شكستن قدرِت  مسأله آليدی اين است آه آيا مردم می

پذير است  م اين آار اساسًا از طريق اقدامات فراقانونی امكانتوان داشت آه انجا آنترل دستگاه واليت به هم بزند؟ ترديدی نمی

های مردم با حد تحمل دستگاه واليت معنايی  در جمهوری اسالمی، جز تنظيم خواست» حاآميت قانون«وگرنه تن دادن به 

 در .پی خواهد داشتهای تندی از طرف رژيم در  توان داشت آه اقدامات فراقانونی واآنش  هم چنين ترديدی نمی.نخواهد داشت

اآنون اصرار دارد نشان بدهد آه هرگونه مخالفت با دولت مذهبی را با تمام نيرو درهم خواهد آوبيد و  واقع، دستگاه واليت هم

آوری مردم به  دانند و حاضرند تاوان آن را بپردازند؟ روی سؤال اين است آه آيا مردم نقدًا چنين اقداماتی را آارساز می

های آنها از مجاری قانونی قابل  شان برای تحمل تاوان آن بستگی به اين دارد آه آيا خواست قانونی و آمادگیاقدامات فرا

يابی  آند و مردم چيزی را آه دست های زندگی، نوعی اصل اقتصاد عمل می  در سياست نيز مانند ساير حوزه.وصول است يا نه

 اما مشكل جمهوری اسالمی اين است آه توان .آنند تری دنبال نمی  سنگينپذير باشد، با هزينه به آن با هزينه آمتری امكان

های مردم را ندارد و دقيقًا همين ناتوانی است آه مردم را به مجرای اقدامات  برآورده آردن اآثريت قريب به اتفاق خواست

مات فراقانونی، دست آم در يك سال دهد آه اقدا های اعتراضی گوناگون مردم نشان می  نگاهی به حرآت.آشاند فراقانونی می

 البته غالب اقدامات هنوز خصلت سياسی صريحی ندارند و معموًال پيرامون .يابند ، با آهنگی شتابان گسترش میيراخ

 مسلم است آه گسترش اقدامات فراقانونی سياسی با ُآندی و .گيرند های اقتصادی و اجتماعی گروهی صورت می خواست

دهی بالكل متفاوت با آن چه تاآنون بوده نياز دارد،  هم ناگزير   زيرا هم به ساختار و سازمان.رود  پيش میدشوار انكارناپذيری

تواند صورت بگيرد؛ و هم، دست آم در اوايل، جسارت و فداآاری بيشتری  از طريق رويارويی با هر دو جناح رژيم می

رويارويی با استبداد مذهبی آشانده و رژيم را در آام بحران طلبد، با اين همه، آن چيزی آه تا اين جا مردم را به  می

آند و به نحوی گريز ناپذير ، مردم را در مسير  چنان با نيرويی فزاينده عمل می مشروعيت تمام عيار فرو برده است، هم

آورد، به  ا به ميدان میترين عاملی  است آه مردم ر  در واقع، بحران همه جانبه آنونی مهم.راند اقدامات فراقانونی پيش می

در يك آالم، هزينه ) 3(.برد ژيم باال میرگرانه  شان را در مقابل اقدامات سرآوب دهد و ظرفيت ايستادگی آنها جسارت می

يابد، بلكه به احتمال زياد، باالتر خواهد  های مردم با رژيم، در دوره انتقال به اقدامات فراقانونی، نه تنها آاهش نمی رويارويی

 ولی پويايی رويارويی در متن بحران عمومی سياسی است آه با باال بردن جسارت و ظرفيت ايستادگی مردم، هزينه اين .ترف

تر شدن بحران عمومی سياسی به معنای اين نيست آه مردم بدون   اما وجود و حتی عميق.سازد ها را قابل تحمل می رويارويی

های     ترين لحظه  اقدامات مردم را حتی در داغ.های احتمالی رژيم به ميدان بيايند نششان و واآ انديشيدن درباره عواقب اقدامات

 تحت هر شرايطی اگر سرآوب از .شناسی خشم و برانگيختگی جمعی توضيح داد توان صرفًا با روان يك انقالب سياسی نيز نمی

 پس نهايتًا با اين سؤال .شكند ی مقاومت در هم میيابد يا حتی نيرو ای آاهش می حد معينی فراتر برود، دامنه مقاومت توده

 آه به خاطر ضرورت حياتی مبارزات -در مرحله آنونی، هزينه رويارويی با رژيم را توان شويم آه چگونه می روبرو می

مانی مدنی تر ساخت؟ در اين جاست آه اهميت نافر ای، قابل تحمل  در مقياسی توده-شود تر می فراقانونی، خواه ناخواه، سنگين

شود، سرشكن آردن آن در ميان شمار هر چه  تر می  در شرايطی آه هزينه رويارويی با رژيم سنگين.دهد خود را نشان می

 هر چه شمار مردم بيشتر شود هزينه سرانه .بيشتری از مردم، بهترين راه جلوگيری از غير قابل تحمل شدن آن است



شود آه هزينه سرانه رويارويی از حد  آننده در رويارويی در صورتی بيشتر می ت و شمار مردم شرآ.يابد رويارويی آاهش می

 در .ای آردن مبارزات است تر نباشد، بنابراين، نافرمانی مدنی، دست آم در شرايط آنونی، مؤثرترين راه توده معينی سنگين

تر  كه برعكس، تضمينی است برای جسورانههای آن نيست، بل آميز نبودن مبارزه به معنای محدودتر آردن افق جا خشونت اين

ترين  ای شدن است آه با ايجاد بحران آنترل، خشن همين توده. های آن و شتاب دادن به گسترش آن است آردن خواست

آميز  ای شدن نافرمان مدنی بدون دفاع فعال و جسورانه از خصلت غيرخشونت  و توده.)4(آشاند ها را به درماندگی می حكومت

شود و تعادل قوای آنونی به طور آيفی  ای شدن مبارزه اولويت اصلی جنبش محسوب می  تا زمانی آه توده.ناپذير استامكان 

 البته نبايد فراموش آرد .باری در پی داشته باشد تواند نبايج فاجعه به نفع مردم به هم نخورده است، ناديده گرفتن اين اصل می

ای شدن  تواند با توده ها را به خشونت بكشاند، زيرا از آن طريق بهتر می ارويیآه جمهوری اسالمی سعی خواهد آرد روي

 اما ترديدی نبايد داشت آه جنبش نافرمانی مدنی، در صورتی آه بدون تزلزل ادامه يابد، قطعًا .)5(جنبش نافرمان مقابل آند

توانيم بگوئيم آه دومين شرط  حظات، به جرأت می با توجه به اين مال.های رژيم را به شكست بكشاند تواند همه اين تقّال می

 .تواند به وجود بيايد ای شدن نافرمانی مدنی، با شروع خود نافرمانی مدنی و تأآيد بر الزامات آن است آه می توده

 یآگاهانه شدن نافرمان

اين شروع و . از داردای شدن نافرمانی به چيزی بيش از شروع نافرمانی مدنی ني و اما سومين شرايط الزم برای توده

های نافرمانی   جوانه زدن حرآت.انجامد آهنگی و هم سويی بين آنها نمی های مختلف مردم، ضرورتًا به هم حتی گسترش حرآت

ترديد در نقاط مختلف آشور  مدنی، مخصوصًا در عصر اطالعات و فضای آنونی برانگيختگی عمومی عليه استبداد مذهبی، بی

 هيچ تاآتيك .تواند از حد معينی فراتر برود  اما خودپويی اين اثرگذاری نمی.آند  سرعت، سرمشق ايجاد میيابد و به بازتاب می

های  های ارتباطی ميان بخش دهی و زير ساخت تواند بدون برخورداری از حداقلی از سطح سازمان و شيوه مبارزه سياسی نمی

اآتيك و شيوه مبارزه در شرايط زمانی و مكانی مشخص، شرط الزِم  آارآمدی هر ت.ای شود و عموميت يابد مختلف مردم توده

رود و به تهديدی مستقيم و واقعی  ای شدن آن است، نه شرط آافی، يك جنبش ضد استبدادی وقتی از حد معين فراتر می توده

 رسمی و حتی ُمجاز را از های ارتباطی شود، به طور گريزناپذير، امكانات استفاده از زير ساخت عليه نظام سياسی تبديل می

مهارتر باشد و هر چه جنبش ضد استبدادی صراحت و گسترش يابد، محروميت آن از زير   هر چه استبداد بی.دهد دست می

شود و اين در حالی است آه نياز جنبش ضد استبدادی به ارتباطات، همراه با  های ارتباطی رسمی و مجاز بيشتر می ساخت

تر شدن هر جنبش ضد  تر و گسترده  به همين دليل، جسورانه.يابد ر شدن آن، به شدت افزايش میت تر و گسترده جسورانه

تواند به گسترش خود ادامه بدهد؛ زيرا  آورد آه بدون حل آن جنبش نمی استبدادی معموًال با خود، يك معضل ارتباطی به بار می

 جنبشی آه نتواند ارتباطات خاص خود يا دست آم، .دهای مختلف خود را با هم مرتبط و هم آهنگ ساز تواند بخش نمی

 .اش در دست دشمن باشد ماند آه خطوط ُلجستيك ارتباطات آلترناتيو، در مقابل ارتباطات رسمی و ُمجاز ايجاد آند به ارتشی می

ن را در نظر های اخير ايرا برای پی بردن به اهميت ارتباطات در جنبش ضد استبدادی آافی است حوادث سياسی همين سال

 آه در آن مردم به نحوی خود انگيخته بسيج شدند و با استفاده ازحاد شدن اختالفات درونی - 76 حادثه دوم خرداد .بگيريم

 مسّلمًا در صراحت -گران، انتخابات سازمان يافته توسط خود استبداد مذهبی را عمًال به رفراندم عليه آن تبديل آردند حكومت

دانيم آه پيش از دوم خرداد،   اما می.گيری داشت م با واليت فقيه و شتاب دادن به بيداری آنها نقش چشمدادن به مخالفت مرد

شهر، حكومت را به لرزه   شكل گرفتند آه از مشهد تا اراك و اسالم1370ای بسيار نيرومندی در نيمه اول دهه  های توده حرآت

گير است و هر حرآت به سرمشقی  شان آامًال چشم داد آه بازتاب سراسری ها نيز نشان می  تكرار تناوبی اين حرآت.درآوردند

ای و قدرت انفجاری هر يك از  رغم دامنه توده ها، علی  با اين همه، زنجيره آن حرآت.شود های بعدی تبديل می برای حرآت

غير » نه« آه در نهايت، بيان يك -76ها نتوانستند مانند دوم خرداد   چرا آن حرآت.آنها، نتوانست تداوم يابد و سراسری شود



آهنگ سازند و در يك رويارويی سراسری با آانون اصلی  سو و هم زمان، مردم را هم  به طور هم-مستقيم به واليت فقيه بود

های نيمه اول دهه   شورش.قدرت سياسی، به ميدان بياورند؟ به نظر من، علت اصلی را بايد در نقش ارتباطات جستجو آرد

، حرآت مردم بر شبكه ارتباطات سراسری 76 زير ساخت ارتباطی سراسری محروم بودند، در حالی در دوم خرداد  از1370

 در دوره سه ساله .ايم  بعد از دوم خرداد نيز تفاوِت بود و نبوِد ارتباطات سراسری را ديده.طلبان حكومتی سوار شد اصالح

  مجال انتقال از شبكه- و البته تا حد بسيار محدودی -ات مردم تا حدی  آه نظرات و حرآ79 تا بهار 76اول، يعنی از بهار 

های مختلف مردم در سراسر آشور افزايش يافت و  سويی ميان بخش طلبان حكومتی را پيدا آرد، هم ارتباطات سراسری اصالح

  با 78ماه   تير18بازتاب حادثه  مقايسه .گيری پيدا آرد رويارويی مردم با مظاهر اصلی استبداد مذهبی عمق و گستردگی چشم

 حرآت شجاعانه شماِر نسبتًا محدودی از دانشجويان .گر باشد تواند در اين زمينه روشن شهر می مثًال شورش مشهد يا اسالم

انگيزی به يك بحران سياسی حاد سراسری تبديل شد، در تمام گوشه و آنار آشور   با سرعت حيرت78 تير ماه 18تهران در 

 اما .های اعتراضی حمايتی به وجود آورد گ، حرآترهای بسياری از شهرهای بز برانگيخت و بالفاصله، در دانشگاهدلی  هم

توان در اين تفاوِت اشكار ناديده   آيا نقش ارتباطات را می.شهر در دو قدمی تهران تنها ماند آشاِن اسالم شورش عظيم زحمت

 به اين سو 79طلبان حكومتی را از بهار  و قمع اآثريت مطبوعاِت وابسته به اصالحتوان تأثير قلع  ؟ و هم چنين آيا می)6(گرفت

های ضد استبدادی مردم در بعضی از سطوح انكار آرد؟ تصادفی نبوده آه دستگاه واليت در يك  در ُآندتر شدن گسترش حرآت

های براندازی و   آن است آه در دست جريانلفعِل بيش از سال گذشته، بيش از هر چيز ديگر، روی سرآوب امكاناِت ارتباطی با

طلبان غير معتقد به واليت فقيه در يك   آيا سرآوب متمرآِز اصالح.های اصالح طلب بوده است انقالبی باشد در دست جريان

سال گذشته، جز تالش برای متوقف آردن ارتباطات سراسری آلترناتيو در اين مرحله از گسترش جنبش، هدف ديگری 

های سرآوب سياسی  ت داشته باشد؟ در واقع حمله به ارتباطات بالفعل مخالفان، معموًال يكی از مؤثرترين راهتوانس می

برم، يعنی نه فقط به معنای  را در معنای وسيعی به آار می» ارتباط«جا   البته بايد توجه داشت آه من در اين.)7(است

گرايی، هم دستی و حتی تأثيرگذاری؛ يعنی همه روابطی آه  يابی، هم نگيری، بلكه هم چنين به معنای سازما خبررسانی و تماس

ای سراسری   نافرمانی مدنی برای اين آه بتواند به يك جنبش توده.سازند پذير می بسيج و مخصوصًا بسيج سياسی را امكان

بط الزم برای بسيج سياسی گران ناممكن سازد، ارتباطات سراسری، يعنی همه روا تبديل شود و حكومت آردن را برای حكومت

 بلكه هم . مشكل چنين بسيجی فقط اين نيست آه بايد در زير سرآوب جمهوری اسالمی صورت بگيرد.سراسری، نياز دارد

 چنين بسيجی در صورتی .سو سازد گونی را با هم مرتبط و هم چنين اين است آه ناگزير بايد عناصر اجتماعی بسيار  ناهم

های خاص خودش به مقابله با استبداد  ها و شيوه  به هر گروه اجتماعی مجال بدهد با منافع، ديدگاهتواند موفق باشد آه می

تواند با هم مرتبط سازد، بيش از هر  های مختلف يك جنبش عمومی ضد استبدادی را می  عاملی آه بخش.مذهبی حاآم برخيزد

شوند و بسته به ابعاِد  ها آغاز می راتر از اين، ناهمگونی ف.چيز يك نيروی منفی است، يعنی همان نيروی ضديت با استبداد

يابی اجتماعی و سياسی، حتی نحوه بسيج  های فرهنگی و فكری، سطح آگاهی و سازمان اختالِف منافع اجتماعی، تفاوت ديدگاه

ند شكل بگيرد آه توا  يك جنبش ضد استبدادی موفق در صورتی می.آنند و اقدام جمعی، برجستگی بيشتر يا آمتری پيدا می

 زيرا درست .ها و فراتر از اين، با پذيرش آنها، مقابله با استبداد را فعال و پر تپش، گسترش بدهد گونی غم همه اين ناهمر علی

به )8(»جامعه تّصوری«شوند و يك  گوِن جنبش ضد استبدادی با هم مرتبط و هم سو می در اين مقابله است آه عناصر ناهم

يابد و دليل وجودی و  اش، از موجوديت خودش آگاهی می ه با برخورداری از شبكه ارتباطات مستقل سراسریآورند آ وجود می

يابی نيروهای   و نيز در جريان اين مقابله است آه بسته به وزن سياسی و آيفيت سازمان.آند گيری آن را تعريف می جهت

زيِن مبتنی بر دموآراسی و حق و امكانات شهروندی برابر برای همه گ افكندن يك نظام جای ای الزم برای پی پيشرو، اراده توده

 .گيرد مردم، شكل می



تواند در ايران به يك شيوه مبارزه گسترده تبديل شود، اما برای  اين آه از حد  نافرمانی مدنی هم اآنون می: خالصه آنم

دارتر پيش  تر و جهت تر، سازمان يافته  بايد آگاهانهای و سراسری درآيد، معينی فراتر برود و به صورت يك جنبش آامًال توده

 با پيشروی در اين .گيرتر شود ای، قابل تحمل بماند و آارآمدی آن دائمأ چشم برود و هزينه سرانه شرآت در آن، مقياس توده

 .آنم ل در زير اشاره میترين اين مساي  به مهم.شان بايد راه حل داشته باشيم شويم آه برای تك تك رو می هجهت با مسايلی روب

 يافته  حرآت آگاهانه و سازمان-1

 مخصوصًا در .ای نيست در خزانه تجارب مبارزاتی مردم ايران پديده ناشناخته) ام همان طور آه قبًال گفته(نافرمانی مدنی

ت نوعی نافرمانی ترين مقاومت در مقابل استبداد مذهبی، به صور ای ترين و توده دوره حاآميت جمهوری اسالمی، طوالنی

مدنی جريان داشته است آه از طريق آن بخش بزرگی از مردم، و مخصوصًا زنان و جوانان، در دفاع از زندگی عرفی، بايدها 

آنندگان در آن هرگز از چند ميليون   اين نافرمانی فرساينده آه شمار شرآت.اند های جمهوری اسالمی را نقض آرده و نبايد

 اما .كست ايدئولوژيك جمهوری اسالمی و ايجاد بحران عمومی آنونی، نقش تعيين آننده داشته استآمتر نبوده است، در ش

های جمهوری  و نبايد ها ناپذير آردن اوضاع آافی نيست بايد  زيرا برای حكومت.ها نياز داريم اآنون ما به چيزی بيش از اين

 زنان و .دارتر انجام بدهيم تر و جهت يافته تر، سازمان اينده آگاهانهاسالمی را نقض آنيم، بلكه الزم است اين آار را به نحوی فز

اند، ضرورتًا قصد  آرده شماری آه در بيست و چند سال گذشته مقررات پوشش تعين شده از طرف رژيم را نقض می جوانان بی

امر به «ارشان به رويارويی با عمله و اآره اند ، آه آ داده اند و حتی غالبًا اين آار را طوری انجام می مقابله با رژيم را نداشته

شان ، آگاهانه  برای وصوِل حقوق عقب افتاده» مبل ايران« آارگر آارخانه 250 اما وقتی .نكشد» ركمعروف و نهی از من

 .شان برسند های خواستند دقيقًا با نقض مقررات به خواسته بند آوردند، می) 78در اسفند ماه ( آرج را -اتوبان تهران

» حجاب برتر«در اعتراض به تحميل ) چندی پيش( دختر دانشجوی دانشكده معماری دانشگاه آزاد همدان 30طور وقتی  همين

 اين آارگران و دانشجويان عنصری را .معنا آنند خواستند مقررات اعالم شده را بی  به سر آردند، عمدًا میدار  گلهمگی چادر

 چنين حرآتی بدون يك نقشه قبلی، .يعنی حرآت آگاهانه و سازمان يافته:  حياتی داريماند آه ما به آن نياز وارد ميدان آرده

زنبور عسل «گويد  مارآس می.ستيآنندگان در آن و تعيين يك هدف حداقل، امكان پذير ن ای منظم ميان شرآت برقراری رابطه

سازد  رين معمار را از بهترين زنبورها متمايز می اما چيزی آه بدت.آند اش معماران بسياری را شرمنده می های با ساختن خانه

های   در غالب نافرمانی.)9(»سازد اش در واقعيت، آن را در خيال خود برپا می اين است آه معمار پيش از برپا آردن ساختمان

 وقتی  مثًال.گرفت، عنصر آگاهی و سازمان يافتگی وجود نداشت فرهنگی آه تاآنون در مقابل جمهوری اسالمی صورت می

آنند، به  سوری را در سراسر آشور برگزار می رغم هشدارهای قبلی رژيم، شبی واحد مراسم چهارشنبه ميليونها ايرانی، علی

 فرهنگ ُعرفی نهادی شده در جامعه ما، به طور هم زمان، آنها را به اقدام فرا .ای نياز ندارند  ويژهینقشه و تشكيالت سراسر

 به اين .سازد تر می تر و فعال برد، بلكه مقاوم گ عرفی از طريق استبداد مذهبی ، آن را از بين نمی سرآوب اين فرهن.خواند می

 به هر حال، در اين .)10(انگيزد ترتيب، حتی خود رژيم با تعرض به حريم مدنی مردم، آنها را به نافرمانی در مقابل خود بر می

آنند، اما  ها نفر در سراسر آشور شرآت می تبداد مذهبی، هر چند ميليونهای مدنی ناشی از تقابل فرهنگ عرفی و اس نافرمانی

 در حالی آه اگر .ند و ارتباطات قابل اتكايی در ميان خود برقرار آنند شوتوانند از آرايش دفاعی خارج معموال نمی

 :ود ايجاد آنند، خواهند توانستاآنون جريان دارند، بتوانند روابطی در ميان خ هايی آه هم آنندگان در همين نافرمانی شرآت

شان بدهند، ثانيًا زمان و مكان و چگونگی و موضوع نافرمانی را خودشان تعيين  های تری به حرآت اوًال بيان و جهت صريح

 .اش آشكارا نيرومندتر و پرنفوذتر باشد ند آه از مجموع ساده اعضایرتر از همه، جمعی به وجود بياو ثالثًا و مهم: آنند

شان رسيده باشند يا نه،  يا دانشجويان همدان، خواه به خواست» مبل ايران«آارگران : مان برگرديم های قبلی يد به مثالبگذار

اند، و با تكيه بر آن رابطه اقدامی را  ای ميان خود برقرار آرده  آنها با قرار و مدار قبلی، رابطه.اند دست آورد مهمی آسب آرده



های ديگر  ای قابل اتكاء برای اقدامات و فعاليت تواند دوام بياورد و پايه ها بعد از آن اقدام معين نيز می رابطه آن.اند سازمان داده

ها ايرانی برگزار آننده چهارشنبه سوری برقرار شود، زيرساخت ارتباطی   حال اگر روابطی از اين نوع در ميان آن ميليو.باشد

 چنان ارتباطی حتی .با پايان مراسم چهارشنبه سوری از بين نخواهد رفتباشكوهی در سراسر آشور وجود خواهد داشت آه 

سوری به آار گرفته شود، توده بزرگی از مخالفان جمهوری اسالمی را مستقل از جمهوری  اگر بعدًا با يك دهم دامنه چهارشنبه

ور، برای به راه انداختن موج گ پخش شده در سراسر آشر اين توده بز.اسالمی و در تقابل با آن به هم وصل خواهد آرد

 آنها خواهند توانست هر جا آه مناسب ديدند، پوزه استبداد .سوری بعدی نخواهند ماند بعدی نافرمانی، ديگر منتظر چهارشنبه

ا توان مثًال تهاجم آنونی قوه قضائيه را آه به مرعوب آردن مردم، جوانان ر  با چنان روابطی آيا نمی.مذهبی را به خاك بمالند

ای در هم بشكند آيا گام  ای با يك نافرمانی مدنی توده بندد، در هم شكست؟ اگر چنين تهاجم وحشيانه در مالء عام به شالق می

 ناپذير آردن اوضاع  نخواهد بود؟ بزرگی در جهت حكومت

اند، آاری است بسيار  دار ميان انبوه مردمی آه در سراسر آشور پخش شده ما مسأله اين است آه ايجاد رابطه نسبتًا پایا

سوری  آنندگان چهارشنبه به جهات زيادی، با برگزار» مبل ايران« حقيقت اين است آه دانشجويان همدان يا آارگران .دشوار

توانند با هم رابطه بگيرند، نه صرفًا به دليل اين آه شمارشان محدود است و امكان   اينها به راحتی می.قابل مقايسه نيستند

گونی هستند و منافع مشترك نقدًا ملموسی آنها را به هم  گر را دارند، بلكه هم چنين به اين دليل آه گروه نسبتًا همديدن هم دي

 برقراری رابطه قابل اّتكاء در ميان .سوری هيچ يك از اين شرايط مساعد را ندارند آنندگان چهارشنبه  اما برگزار.دهد پيوند می

گون و محدود، از نوع دانشجويان همدان  هايی هم ان پذير است، از طريق تبديل آنها به گروهآنها تنها به صورت با واسطه امك

 به عبارت ديگر، ايجاد .های برخوردار از ارتباط مستقيم درونی، با هم ديگر و مرتبط شدن اين گروه» مبل ايران«و آارگران 

گون و محدودی نياز دارد آه اعضای آنها در ارتباط  ی همها  يافته، به تشكيل گروه های نافرمانی آگاهانه و سازمان حرآت

های پايه   دهم آه آنها را هسته ها آه من برای سهولت بحث، ترجيح می  اين گروه.مستقيم و فشرده و فعالی با هم ديگر باشند

 افرادی آه منافع مشترك نقدًا گون تشكيل شوند تا بتوانند از آارآيی عملی برخوردار باشند، نافرمانی بنامم، بايد از افرادی هم

 هم چنين شمار .برند و از مشكالت تقريبًا مشابهی رنج می های اجتماعی تقريبًا مشابهی قرار دارند ملموسی دارند، در موقعيت

آنها نبايد از حد معينی بيشتر باشد، زيرا در غير اين صورت، تماس تنگاتنگ ميان آنها دشوار و شناخت آنها از همديگر 

های آار و زندگی مردم،  ها و پيوندهای شكل گرفته در محيط توانند بر مبنای آشنايی های پايه می  اين هسته.ف خواهد بودضعي

های پايه، به خودی خود، مشكل ارتباطات  گيری هسته  البته شكل.داستان را دور هم گرد بياورند شكل بگيرند و افراد هم

های   اوًال وقتی اين هسته.آيد آند، اما پايه اجتماعی فعالی برای حل آن به وجود می سراسری را برای جنبش نافرمانی حل نمی

مانند، بلكه با هر اقدام عملی،  ارتباط نمی های منفرِد بی گيرند، به صورت گروه پايه در متن يك بحران سياسی عمومی شكل می

ای، ارتباطاتی به وجود  ای حرفه ، الاقل در سطوح محلیشوند و اين روند گسترش ارتباطات افقی هايی ديگر مرتبط می با هسته

 مثًال در آن صورت، به جای .سازد پذير می های نافرمانی منفرد را در مقياس محلی يا صنفی امكان آورد آه هم آهنگی حرآت می

آهنگی  زمان و هم يابند آه به حرآت نافرمانی هم  دانشجوی دختر رشته معماری، همه دانشجويان دختر همدان امكان می30

های پايه، هر رويارويی خودانگيخته سراسری با رژيم، به مجالی برای ايجاد   ثانيًا در صورت وجود اين هسته.دست بزنند

های پايه در سطوح محلی،   مثًال با جوانه زدن هسته.شود های سراسری تبديل می سازی تر و حتب هم آهنگ ارتباطات گسترده

تری پيدا  تواند ظرفيت و دامنه سياسی به مراتب نيرومندتر و جسورانه سوری می ری مراسم جهارشنبهای مانند برگزا حادثه

تری مطرح  های پايه، خواه ناخواه، ضرورت ارتباطات سراسری را به صورت حادتر و عاجل گيری هسته  ثالثًا شكل.آند

 از .)11(دارد آه خالء ارتباطات سراسری را ُپر آنند های سياسی گوناگون مخالف رژيم را به تكاپو وا می سازد و جريان می

دهد آه به جای تبديل شدن به  های مختلف مردم امكان می های پايه نافرمانی مدنی، به بخش گيری هسته همه اينها گذشته، شكل

ريزی يك نظام   برای پیشان گردهم آيند و از پائين، پيروان شيفته رهبر يا رهبرانی َفرهمند، بر مبنای منافع مشترك اجتماعی



توانند ساختارهايی چند خرجه باشند  های پايه نافرمانی مدنی می  بنابراين هسته.جايگزينی واقعًا دموآراتيك، سنگربندی آنند

دهند آه ضمن شرآت فعال در جنبش عمومی ضد استبدادی، آرايش طبقاتی  آه مخصوصًا به آارگران و زحمتكشان امكان می

 .تر سامان بدهند ر چه گستردهرا نيز در سطح ه

 واسطه های بی  ضرورت حرآت از خواست-2

بارهايی آوچك  توان به يك رودخانه تشبيه آرد، آه هر قدر هم بزرگ باشد با جوی يك جنبش اجتماعی را از جهاتی می

 به قول . آن بستگی داردهای بارهای آوچك در سرچشمه ها نيز به وجود جوی ترين رودخانه شود و ادامه جريان پرآب آغاز می

شان، با  های های اجتماعی نيز در سرچشمه  جنبش.»به سالی دجله گردد خشك رودی/ اگر باران به آوهستان نبارد«سعدی 

ند يا چند هزار نفر چ .تواند از اين قاعده ُمستثنی باشد  جنبش نافرمانی مدنی نمی.شوند هايی به ظاهر آوچك آغاز می خواست

شرايطی در مخالفت صريح با واليت فقيه يا شخص ولی فقيه، دست به نافرمانی بزنند، اما بعيد است ممكن است تحت 

چنين آاری، مخصوصًا برای . ها نفر، به مدت مثًال چند سال، با شعارهای مستقيم ضد واليت فقيه، به ميدان بيايند ميليون

دانيم آه نافرمانی مدنی يك شيوه مبارزه فرسايشی است آه  ه می در حالی آه به تجرب.)12(، بسيار دشوارتر است  طبقات پائين

های   اما با حرآت از خواست.تواند با چند حرآت ضربتی رژيم را به زانو درآورد به زمان قابل توجه نياز دارد و قاعدتًا نمی

ين اّالن، انبوهی از مردم، با دانيم آه هم  می.گير شود تواند به سرعت توده واسطه و نقدًا ملموس، نافرمانی مدنی می بی

زنند، اقداماتی آه بخش قابل  شان، هر روزه در تمام مناطق آشور، دست به اقدام می واسطه های بی ها و خواست اعتراض

های مشخص  ها و اعتراض ها با همين خواست  اگر همين حرآت.آنند توجهی از آنها، به َآّرات، خصلت شورش آشكار پيدا می

 ترديدی نيست آه اين .آنند ای عظيمی برای نافرمانی مدنی ايجاد می ای پيدا آنند، پايه توده يافته ورت سازمانشان، ص آنونی

تری  تر و آگاهان تری تبديل شوند و بيان سياسی روشن های بزرگ های بسيار رنگارنگ بايد به خواست خواستها و اعتراض

های مشخص و  تواند به معنای حذف خواست  ه زبان سياسی روشن اوًال نمیب» ترجمه«اما بايد توجه داشت آه اين . پيدا آنند

 چنين آاری تنها از .ها صورت بگيرد خواهی، از باالی سر صاحبان اين خواست به تواند به طور دل مختلف باشد، ثانيًا نمی

پذير  ترگ ميان آنها امكانهای رنگارنگ و ايجاد فصل مش ها و اعتراض ترش ارتباطات ميان صاحبان اين خواستسطريق گ

 توجه به اين نكته در شرايط ايران امروز اهميت دارد، زيرا در آشور ما آه هميشه بختك استبداد بر ذهن مردم سنگينی .است

بندی شده معنايی نداشته است، فعاالن سياسی به هر حرآتی آه بيان سياسی روشنی نداشته  آرده و جامعه مدنی سنگر می

 و اين در حالی است آه بسيج .نگرند، و اين گرايش متاسفانه در ميان فعاالن چپ جاذبه بيشتری دارد عتنايی میا باشد، با بی

ها و نيازهای اجتماعی آنها، نهايتًا آنها را به سياهی لشكر  گيرانه روی خواست آش بدون آاِر بردبارانه و پی طبقات زحمت

گير شود و دامنه هر چه  خواهيم نافرمانی مدنی به سرعت توده  بنابراين اگر می.آند ابتكار ديگران تبديل می اختيار و بی بی

آشان از هم  گيری روشن دموآراتيك پيش برود و آارگران و زحمت تری پيدا آند و جنبش ضد استبدادی مردم با جهت گسترده

واسطه  های بی يابی حول خواست سازماناآنون برای دفاع از منافع طبقاتی خودشان به سنگربندی مستقل بپردازند، بايد به 

های  اساسًا حول خواست) آه قبًال به آنها اشاره آردم( های پايه نافرمانی   فراموش نبايد آرد آه هسته.مردم اهميت بدهيم

واسطه، آار رژيم را در سرآوب   به عالوه، تأآيد روی خواست بی.توانند شكل بگيرند های مختلف مردم می واسطه گروه بی

شان، اتوبان  افتاده توانند آارگرانی را آه برای وصول حقوق عقب  مثًال آنها نمی.سازد های نافرمانی بسيار دشوارتر می حرآت

 .های ولی فقيه را پيمايی آامًال سياسی در اعتراض به زورگويی اند، به همان آسانی سرآوب آنند آه يك راه پر ترددی را بسته

 .رش نافرمانی مدنی بسيار مهم استو اين در مراحل آغازين گست

 

 



 های مردم  دو شاخه بزرگ خواست-3

انديش و نابهنگام است آه  هرگز نبايد فراموش آنيم آه جمهوری اسالمی يك استبداد معمولی نيست، بلكه حكومتی تاريك

 ما گرفتار .زم دارداش ال تری را نيز برای ادامه موجوديت عالوه بر سرآوب خشن سياسی، سرآوب مدنی بسيار گسترده

آوشد با آنترل حتی   زيرا می.گذارد استبدادی هستيم آه دست آم از لحاظ فرهنگی، توتاليتاريسم انكارناپذيری را به نمايش می

 اين ويژگی جمهوری .های زندگی مردم، فضای اجتماعی و فرهنگی را به حداقل مطلق آاهش بدهد ترين جنبه خصوصی

 تصادفی نيست آه اآنون بخش غالب تمام طبقات اجتماعی .يب و آرايش مخالفان آن انعكاس نيابدتواند در ترآ اسالمی نمی

 و از اين .رايی تقريبًا همه ايرانيان تبديل شود رود آه به نقطه هم اند و مخالفت با واليت فقيه می عليه رژيم برانگيخته شده

 بنابراين هر تالشی برای ايجاد . منشاء آشكارا فرهنگی دارندهای اعتراضی مردم عليه رژيم، جاست آه بخش بزرگی از حرآت

ها نهايتًا به دو شاخه  های رنگارنگ مردم، بايد با توجه به اين حقيقت آغاز شود آه اين خواست فصل مشترك ميان خواست

 دو شاخه بزرگ را  اين.تواند يكسان باشد شوند آه عوامل و شرايط مؤّثر در روند سياسی شدن آنها نمی بزرگ تقسيم می

ها و    شاخه اول همه آن خواست.های اقتصادی، سياسی بناميم های فرهنگی، سياسی و خواست توانيم خواست تسامحًا می

گيرند، و شاخه  شكل می) غالبا سنتی(ها و تبعيضات ناشی از فرهنگ تحميلی  انديشی هايی را آه در اعتراض به تارك حرآت

ناپذير شدن شرايط مادی  آشی اقتصادی، تحمل گيرد آه در اعتراض به فقر، بهره می  را دربرهايی  ها و خواست دوم حرآت

بته تفكيك اين دو، در عمل آار دشواری است و حتی ممكن الآيند  های ناشی از شكاف طبقاتی به وجود می زندگی و نابرابری

های زندگی، نهادهای فرهنگی و اقتصادی به  ه حوزه زيرا تقريبًا در هم.ها و اشتباهات بزرگی دامن بزند است به بدفهمی

انديشانه جمهوری اسالمی را در گسترش  های تاريك توان نقش سياست  مثال آيا می.آنند صورت آامًال تنيده در هم عمل می

قتصادی، های فرهنگی و ا های طبقاتی ناديده گرفت؟ با اين همه، توجه به خصلت متفاوت خواست فالآت اقتصادی و نابرابری

های   روند سياسی شدن خواست.سان نيست های سياسی يك آرايی  زيرا تأثير آنها در ايجاد صف.به لحاظ نظری، اهميت دارد

های اقتصادی در ميان  فرهنگی در ميان اقشار ميانی و باال بيشتر است تا در ميان اقشار پائينی، برعكس، قدرت بسيج خواست

 .های اقتصادی است تر از تهديد خواست های فرهنگی حادتر و آنی  از نظر رژيم تهديد خواست.اقشار پائين بسيار بيشتر است

 با .رو شود ها و موانع گوناگونی روبه ها، گاهی با دشواری شود آه گره خوردن اين دو شاخه از خواست ها باعث می اين تفاوت

ها را به شكافی هر چه  ی اين دو شاخه از خواستها آگاهی از اين مسأله، جمهوری اسالمی هميشه آوشيده است تفاوت

آوشد به بهانه  بينيم آه دستگاه واليت، رياآارانه می  اآنون نيز می.های اجتماعی مختلف تبديل آند بزرگتر در ميان اليه

 و در سوی ديگر، شمار .های سياسی و فرهنگی را خفه آند ها و اعتراض ضرورت حل فوری معضالت اقتصادی، حرآت

های وسيع  آوشند، به بهانه ضرورت ائتالف نيز می) های چپ از جمله، متأسفانه، بعضی از جريان(ادی از مخالفان رژيم زي

داد آنند يا برخوردی ابزاری  آش را آم اهميت قلم های اقتصادی طبقات زحمت ها و اعتراض دهی حرآت ضد استبدادی، سازمان

ها به  غفلت در ايجاد پيوند فشرده ميان اين دوشاخه از خواستع  در حالی آه هر نو.ها داشته باشند ها و اعتراض با اين حرآت

گزين  گيری شرايط الزم برای يك نظام جای سازد و هم شكل تر می شدت خطرناك است و هم عمر جمهوری اسالمی را طوالنی

 . شدن و سراسری شدن نافرمانی مدنی استگير  چنين پيوندی يكی از شرايط الزم و حياتی توده.آند دموآراتيك را ناممكن می

 .توانند بازی آنند در ايجاد اين پيوند، زنان و جوانان نقش به ويژه مهمی می

 های برنشسته و سيال در نافرمانی مدنی  نقش گروه-4

مت است به ريف، رويارويی فرسايشی با حكوع مدنی، آه الزمه آن بنا به تیتوانند در نافرمان های اجتماعی نمی همه گروه

 .توانند در حفظ تداوم آن نقش مؤثری داشته باشند و بعضی ديگر در پيشروی و موفقيت آن   بعضی می.سان شرآت آنند يك

كار نخواهد نشست و با تمام امكانات خواهد آوشيد از شروع وگسترش آن يمسلم است آه رژيم در مقابل نافرمانی مدنی ب



يق سكوب خود اقدامات نافرمانی انجام نخواهد داد، بلكه سعی خواهد آرد هر حرآتی را، تا  اين آار را فقط از طر.جلوگيری آند

های استبدادی برای خفه  گيری اقدام جمعی و فراموش نبايد آرد آه حكومت حد امكان، در نطفه خفه آند، يعنی قبل از شكل

 هر قدر امكانات حكومت برای آنترل .ند به قانوهای دموآراتيك يا مقي ا حكومتتآردن حرآت در نطفه، دست بازتری دارند 

 اما هيچ حكومتی، .های نافرمانی آنها جلوگيری آند گيری حرآت تواند از شكل تر می تر باشد، راحت زندگی روزمره مردم گسترده

ترل بستگی به اين  ميزان آن.تواند بكند آند و نمی های اجتماعی را به يك سان آنترل نمی گرترين آنها، همه گروه حتی سرآوب

 مثًال آنترل بر نيروهای مسلح .دارد آه آنترل هر گروهی برای حكومت اوًال  چه قدر اهميت دارد و ثانيًا چه قدر امكان دارد

ای بر نيروهای  آمريت ويژه ای برخوردار است و به همين دليل هم هست آه انظباط و ها از اهميت ويژه برای همه حكومت

 و با همين منطق است آه جمهوری اسالمی آنترل بر روحانيت را نيز مانند آنترل بر نيروهای مسلح، .شود مسلح اعمال می

تر است از  ها آسان يافته برای حكومت های اجتماعی سازمان  از طرف ديگر، آنترل بر گروه.)13(آند بسيار با اهميت تلقی می

ان داشت آه برای جمهوری اسالمی، آنترل آارگران نفت به مراتب تو  مثًال ترديدی نمی.های سازمان نيافته آنترل بر گروه

ها، و مخصوصًا   ديكتاتوری- بر خالف تصور شايع - به همين دليل است آه.تر است از آنترل آارگران ساختمانی آسان

ای اجتماعی هر چه ه آوشند گروه آنند و می از سازمان نيافتگی اجتماعی وحشت می) گرا تماميت(= های توتاليتر  ديكتاتوری

 REGIMENTATION)(  »به صف آردن« دهی را بايستی   آه البته اين نوع سازمان.بدهند» سازمان«بيشتری را 

 با . تصادفی نيست آه جمهوری اسالمی هميشه تالش آرده است آه مثًال تشكيالت عريض و طويل آارگری داشته باشد.بناميم

 دسته .های سيال های بر نشسته و گروه گروه:  اجتماعی را به دو دسته بزگ تقسيم آنيمهای توانيم گروه توجه به اين نكات، می

ای دارند و دسته دوم آنهايی هستند آه چنين  گيرد آه جايگاه اجتماعی روشن و جا افتاده هايی را در بر می اول همه آن گروه

 درست به همين دليل، .هايی انتقالی شوند يا گروه قی میای تل ای حاشيهه جايگاهی ندارند و در سازمان اجتماعی آار، يا گروه

تواند به  های دسته اول را آنترل آند، ولی دسته دوم را نه می تواند گروه  می- تحت شرايط معمولی -خواهد و هم  رژيم هم می

ی رژيم نسبتًا آسان و آم هزينه  آنچه آنترل دسته اول را برا.داند آسانی آنترل آند و نه آنترل آنها را  دارای اهميت اساسی می

های اول اين   در نتيجه، سياست رژيم در برخورد با گروه.)14( سازد ، برنشستگی يا سازمان يافتگی اجتماعی آنهاست می

 بسته به -شان را » هزينه بسيج«يابی مستقل آنها را سرآوب آند و  تر بگويم، سازمان يابی يا دقيق خواهد بود آه سازمان

های دسته دوم، قاعدتًا سرآوب اقدام جمعی را ترجيح   ولی در برخورد با گروه. باال ببرد-دهد  آه به هر يك از آنها میاهميتی 

های مختلف تهيدستان شهری، بيكاران،   گروه.)15( زيرا سرآوب آنها در مرحله بسيج بسيار پر هزينه خواهد بود.خواهد داد

هاست آه   نافرمانی مدنی، اساسًا به وسيله اين گروه.ای شاخص دسته اول هستنده  دانشجويان، گروه- تاحدی -جوانان و 

به قول (توانند  هايی هستند آه با سهولت بيشتری می ها گروه  اين.تواند در مقياس وسيع شروع شود و تداوم يابد می

 زيرا به .  دست يابند(OPPORTUNITY OF COLLECTIVE ACTION)» مجال اقدام جمعی«به ) چارلزتيلی

شان پائين  »نقطه جوش« هايی هستند آه  اينها گروه.توانند تحّرك سياسی بيشتری داشته باشند شان، می دليل سياليت اجتماعی

 .ها را تسهيل آنند شان را به هم گره بزنند و سياسی شدن حرآت واسطه مختلف های بی توانند خواست تر می است و راحت

 به تجربه .نشين شهرها، مخصوصًا شهرهای بزرگ است ، بيش از همه، در محالت تهيدستها تمرآز جغرافيايی اين گروه

 در اين .)16(توانند داشته باشند گيری بحران آنترل چه نقش مهمی می های اين محالت در شكل دانيم آه حرآت  می57انقالب 

 مردم ايران، يعنی بخش بزرگی از )طلبی و نيز جنبش برابری(های ضربتی جنبش ضد استبدادی  محالت است آه ستون

توانند اين  گی از اين نيروها، مخصوصًا جوانان و بيكاران میر بخش بز.آميزند آارگران، بيكاران، زنان و جوانان در هم می

دانيم آه هيچ انقالب و جنبش بزرگ  شمار می های بی  به تجربه.نشين فراتر ببرند ها را از محدوده محالت تهيدستان حرآت

ترين و نيز  ترين، پرالتهاب  و در ايران امروز، جوانان بزرگ.منازع جوانان قابل تصور نيست دمی بدون حضور بیمر

توانند از تجّمل تماشاچی بودن در   حتی در جامعه فقرزده ما، نوجوانان نيز نمی.دهند ترين بخش جمعيت ما را تشكيل می محروم



) 17(های انقالب »گاو روش«اسی و اجتماعی، بدون حضور و شرآت فعال سياست برخوردار باشند و هيچ حرآت بزرگ سي

ها، آه مدارس نيز در دامن  دهد، نه تنها دانشگاه طور آه تجربه ربع قرن اخير نشان می  بنابراين همان.صورت نخواهد گرفت

آننده   ما را از اهميت تعيينهای سيال نبايد  اما توجه به نقش گروه.زدن به بحران آنترل نقشی بسيار مهم خواهند داشت

دانيم آه گارگران   مثًال به تجربه می.وارد آردن ضربه نهايی بر رژيم غافل سازد های بر نشسته در تثبيت بحران آنترل و گروه

توانند داشته باشند، اما  گيری می های فرسايشی و داغ نگه داشتن فضای سياسی نقش چشم ساختمانی هر چند در تداوم حرآت

 مهم اين است آه .اع وارد سازدضناپذير آردن او تواند ضربه استراتژيك را در حكومت ميدان آمدن آارگران نفت است آه میبه 

توانند  توانند نقشی آارساز ايفاء آنند و چگونه هم ديگر را می های اجتماعی، آجا می بدانيم هر يك از اين دو دسته بزرگ گروه

 .تكميل آنند

 دهندگان جنبش فكار عمومی و جهت نقش سازندگان ا-5

  هايی نياز دارد آه در ساختن افكار عمومی، جهت و باالخره، نافرمانی مدنی برای سراسری شدن به شرآت فعال گروه

توانيم تسامحًا   اينها را می.گزين، نقشی تعيين آننده دارند های مربوط به نظام جای ای و پرداختن انديشه دادن جنبش توده

ها،  های طبقاتی مسلط در ميان اين گروه  حقيقت اين است آه پيوندهای اجتماعی و گرايش.بناميم» ران ناراضیفك روشن«

 .شود  گريز از اين حقيقت، عمومًا به نفع طبقات باال تمام می.ای نقش بسيار مهمی دارند تعيين مسير و سرنوشت جنبش توده

های انقالبی، معموًال خصلت تدافعی  ، بسيج طبقات پائين، حتی در موقعيتفكرانی آه آنها در اختيار دارند زيرا ارتش روشن

را اشاعه » استراتژی سازمانی جديدی«زنند و   برعكس، طبقات مرفه معموًال به سرعت به بسيج تعرضی دست می.دارد

 . در رابطه با اين مسأله، ما اآنون در ايران با دو مشكل روبرو هستيم.)18(دهند می

ترسند و به بهانه اجتناب از خشونت، جنبش  عمًال از انقالب می» فكران ناراضی روشن«ه بخش قابل توجهی از اول اين آ

طلبان حكومتی،  اعتبار شدن هر چه بيشتر اصالح  اين مشكل با بی.ترسانند را از دست زدن به اقدامات جسورانه فراقانونی می

 اما مشكل .فرمانی مدنی نيز مسلمًا آن را به طور قطعی آنار خواهد زد و شروع و گسترش نا.دهد اهميت خود را از دست می

آارانه است و  ای محافظه سابقه دوم اين است آه فضای ايدئولوژيك نه فقط در ايران ، بلكه در سطح جهانی نيز به شكل بی

حاصل و  داری، بی ی سرمايهها فكران، هر نوع سنگربندی طبقاتی برای فراتر رفتن از افق بنابراين، نظر اآثريت روشن

 در حالی آه با مجموعه شرايطی آه در ايران وجود دارد، آوچكترين غفلت از سنگربندی .شود پردازانه محسوب می خيال

طبقاتی معطوف به سوسياليسم، حتی استقرار يك دموآراسی سياسی آم رنگ را نيز ناممكن خواهد ساخت و جز سازش برای 

ترين معضالتی   اين يكی از بزرگ.ناميد، معنايی نخواهد داشت می» انقالب بدون انقالب«نيوگرامشی سازمان دادن آن چه آنتو

تر  آرايی وسيع  نافرمانی مدنی، با امكان دادن به صف.روست خواهی عمومی مردم ايران با آن روبه است آه جنبش آزادی

 اما تالش فكری .فكران ايجاد آند های روشن گيری  در جهتتواند شرايط مساعدی برای حل اين معضل و تغيير طبقات پائين، می

جنگند و تعهد  برای حل اين معضل، بيش از همه، به عهده زنان و مردانی است آه برای آزادی و حقوق شهروندی برابر می

 .دانند ترين معيار شجاعت فكری و اخالقی می را بزرگ» جنبش آگاهانه و مستقل اآثريت عظيم برای اآثريت عظيم«به 

 

 ها پانوشت

برای مشتعل شدن انقالب ) و البته، نه آافی( از نظر لنين، شرط الزم .توان در معنای مترادف با هم به آار برد اين سه اصطالح را تسامحًا می -1

يش از حد معمول دشوارتر گردد، آش ب اوًال حكومت شوندگان ديگر نخواهند به شيوه سابق حكومت آنند، ثانيًا شرايط زندگی طبقات ستم: اين است آه 

اقدامات «شان و هم به وسيله خود طبقات باال، به ميدان  های مردم، هم به دليل وضع بحرانی زندگی های اعتراظی مردم افزايش يابد و توده ثالثًا حرآت

 .W.Fمانند مندل و «ها   اما بعضی.نامد می» بحران انقالبی«و گاهی » موقعيت انقالبی« او اين شرط الزم را .آشانده شوند» مستقل تاريخی



Wertheim  « بحران عمومی سياسی«اش، اصطالح  های نامند و آنتونيو گرامشی در بعضی نوشته می» موقعيت پيشا انقالبی«همين شرط الزم را «

برد و  به آار می» موقعيت پيشا انقالبی«تقاوت با را در معنايی م» موقعيت انقالبی«) » نظريه لنينی سازمان«مثًال در مقاله (برد و مندل  را به آار می

 .داند ای مستقيمًا انقالبی، می و ذهنيت توده» قدرت دوگانه«گيری  مشخصه اصلی آن را شكل

 214، ص 21مجموع آثار، ج » سقوط انترناسيونال دوم«:لنين -2

آورند آه تحمل  های انقالبی آن چنان مصائبی به بار می دوره: گويد می) روسيه1905در بررسی تجربه انقالب (روزا لوآزامبوگ حق دارد آه  -3

            های  ای، حزب سياسی و اتحاديه اعتصاب توده«آورند، ناممكن است، نقل به معنا از  های بزرگی آه خود به وجود می آنها بدون فداآاری

توان آشت و همه  آرد آه همه را نمی صلی را داشت، هميشه تأآيد میمهاتما گاندی آه درآشف و شناساندن اين ظرفيت نافرمانی مدنی نقش ا -4

يعنی نافرمانی مدنی (های نافرمانی مدنی درپيكارهای معطوف به استقالل هند ترين حرآت  مثًال او در آستانه يكی از معروف.توان به زندان برد را نمی

 هزار دهكده هند فقظ ده نفر برای شكستن 700فرض آنيد آه در هر يك از : فتدر توضيح اين نكته چنين گ) 1930برای شكستن قانون نمك در سال 

آنند صفوف  آامگاِن قابل تصور، جرأت نمی تواند بكند؟ حتی بدترين خود پيش بگذارند و نمك درست آنند، فكر آنيد اين حكومت چه می پا» قانون نمك«

توانيد اين حكومت را در زمان بسيار آوتاهی  دهم آه اگر اندآی فعال شويد، می ا اطمينان می به شم.جو را به توپ ببندند آنندگان مدنی مسالمت مقاومت

در حالی آه چند روزی بيشتر به آغاز نبرد نمانده، چه طور : او خطاب به انبوه جمعيتی آه برای آغاز حرآت جمع شده بودند، گفت» .فرسوده سازيد

 …رو بشويد، هيچ يك از شما اين جا نبوديد  هآنم اگر قرار بود با توپ و تفنگ روب ن جا بيائيد؟ فكر میايد بدون هر گونه ترس به اي شما جرأت آرده

آنيد  آيا فكر می) نه ضرورتًا با مردان مسلح با تفنگ، بلكه حتی با چوب و سنگ(خواهم آارزار خشنی را آغاز آنم  آردم آه می فرض آنيد من اعالم می

آه دولت ) چه در انگليس باشد، چه در امريكا يا روسيه(توانيد يك نمونه در تاريخ به من نشان بدهيد  گذاشت؟ آيا می  میحكومت مرا تا به حال آزاد

  به نقل از.»دانيد آه حكومت سرگيجه گرفته و درمانده شده است سرپيچی خشن از قدرت را حتی برای يك روز تحمل آرده باشد؟ اما در اين جا شما می

B. Chandra: India’s Srugle For Independence, London, 1989, P. 271-72  

های استبدادی وقتی   از اين رو، حكومت.تر از خشونت آن است در واقع برای هر حكومت زورگو، گستردگی دامنه مخالفت به مراتب خطرناك -5

و از آنجا آه ظرفيت .  چيز، ظرفيت گسترش آن را از بين ببرندآوشند قبل از هر شوند، هميشه می رو می هانداز گسترش اعتراضات مردم روب با چشم

ترين اولويت  آميز حرآت به مهم آميز بودن آن بستگی دارد، بنابراين از بين بردن همين خصلت غيرخشونت گسترش نافرمانی مدنی به غير خشونت

 جنبش نافرمانی مدنی مردم هند تحت رهبری گاندی را هرگز رها  مثًال استعمار انگليس، تالش برای به خشونت آشاندن.شود گران تبديل می سرآوب

 نفر از مردم آامًال 400وريم آه دستور يك ژنرال انگليسی، حدود ا را به ياد بيJallianwala  Bagh)( »آشتار جاليان واال باغ«نكرد آافی است

نويس پيشين،  نگاه آنيد به منبع ياد شده در زير(ه باران و قتل عام شدنددفاع، در شهر آمريت سار، در زمينی آه هيچ گونه راه فراری نداشت، گلول بی

اند، به خشونت  رو شده های ظاهرًا دموآراتيك غرب نيز آه اآنون با جنبش مدنی رو به گسترِش ضد سرمايه داری روبه  حتی دولت.)182- 83ص 

داری بيستم ژوئيه گذشته در جنواء با شواهد روشن نشان  ندگان تظاهرات ضد سرمايهده  مثًال سازمان.دانند آشاندن آن را بهترين راه مقابله با آن می

نگاه آنيد به نوشته (آرد   و برای به خشونت آشاندن حرآت استفاده می”Black Block “اند آه پليس ايتاليا از اعضای گروه به اصطالح  داده

Geore Monbiot و نوشته 2001 ژوئيه 26شماره » گاردين هفتگی«     در Susan George شماره اوت » لوموند ديپلماتيك«   در ماهنامه

2001(. 

 و ضديت مستقيم و جسورانه آن با ارآان حكومت مذهبی، نقش تعيين 78 تيرماه 18 البته نبايد فراموش آرد آه خصلت آامًال سياسی حرآت -6

ن داشت آه ارتباطات سراسری دانشجويان و نيز انعكاس اخبار حرآت در توا  اما ترديدی نمی.ای در بازتاب سريع و سراسری آن داشت آننده

 .طلبان حكومتی، در اين ماجرا بسيار مؤثر بود های وابسته به اصالح روزنامه

گاهی به ها  آند آه حكومت داند و يادآوری می های سرآوب سياسی می مخالفان را يكی از مؤثرترين راه» هزينه بسيج« چارلز تيلی باال بردن  -7

شوند و از طريق ايجاد اختالل و گسست در  متمرآز می» هزينه بسيج«متمرآز شود، روی باال بردن » اقدام جمعی«جای اين آه مستقيمًا روی سرآوب 

 .برند دهی مخالفان اين آار را پيش می ارتباطات سازمان

C. Tilly : From Mobilization to Revolution, London, 1978, P. 100  

ای آه  جامعه: گيرد به آار می» ملت« اصطالحی است آه بنديكت اندرسن در تعريف ( Imagined Community )» جامعه تصوری« -8

ای آه در تقابل با ديگران، يا دست آم، در  آنند، جامعه بودی و پيوند با هم ديگر تصور می ديگر را ديده باشند، خود را در هم آن آه هم اعضای آن، بی

 : نگاه آنيد به  (.آند شود و از طريق ارتباطات سياسی و فرهنگی ، و برابری فرضی اعضای آن معنا پيدا می ی از ديگران، تصور متفكيك

 

( B. Anderson: Imagined Communities, London, 1991, P. 6-7)  



از طريق چنين »  تصوریهجامع«ترين شكل  م شفاتآن برم و فكر می ای سراسری به آار می جا من اين اصطالح را برای جنبش توده در اين

آن آه هم ديگر را ديده باشند، خود را در  اش در ميان اعضای مختلف آن، آه بی اش با قدرت مسلط و با شبكه ارتباطات آيد، در تقابل جنبشی به وجود می

 .آنند سويی با هم تصور می پيوند و هم

9- K. Marx: Capital, Mosow, 1977, Vol, 1, P. 174     

خورد، بلكه ناخواسته، نياز  افتد، نه تنها شكست می های فرهنگی الزم در جامعه معاصر در می  در حقيقت وقتی جمهوری اسالمی با حداقل -10

در ميان شمار به های رژيم، فرهنگ مدرن  رغم همه تالش   تصادفی نيست آه در بيست و چند سال اخير، علی.بخشد ها را شدت می مردم به اين حداقل

 .ای پيدا آرده است سابقه ای از مردم، آشش آشكارا بی سرعت فزاينده

 بر خالف نظر آسانی آه شكوه در باره فقدان نيروی سياسی آلترناتيو را به يكی از عناصر ثابت هر تحليل سياسی از اوضاع آشور تبديل  -11

اآنون ) دهنده آلترناتيو ترين عامل شكل يعنی مهم(برای ايجاد ارتباطات سراسری مستقل از رژيم توان گفت آه عناصر بالقوه الزم  اند، به جرأت می آرده

 .ترند ، آشكارا دم دست1356در مقايسه با مثًال سال 

 :برای طبقات پائين، نگاه آنيد به» غم نان« درباره دشواری گريز از به اصطالح  -12

B. Moore: Injustice, The Social Bases of Obedience and Revolt, London, 1998, P. 480.   

های آنترل و سرآوب در انواع مختلف ديكتاتوری  ها و شيوه نشان داده است آه هدف) »فاشيسم و ديكتاتوری«در (  نيكوس پوالنزاس  -13

 .آند  تجربه جمهوری اسالمی نيز اين را تأئيد می.سان باشد تواند يك نمی

 :نگاه آنيد به » آنترل سازمانی«های  درباره ساز و آار -14

Etzioni: Modern Oranization, New York, 1964, P. 58-61. A.  

 .99 -115، ص ) 8ياد شده در زير نويس ( در اين باره نگاه آنيد به چارلز تيلی  -15

    .1379 ترجمه فارسی، تهران، های خيابانی، جنبش تهيدستان در ايران، سياست: صف بياتآ:  در اين باره نگاه آنيد به  -16

گو در چهره او سرنوشت تراژيك وگوست، پسرك ولگرد خيابانی آه ه ويكتورهو» بينوايان «  يك از قهرمانان ( Gavroche ) گاوروش  -17

 .داری را به زيبايی تصور آرده است نوجوانان طبقات تهيدست جامعه سرمايه

ياد شده (مند بارينگتون مور   و هم چنين نگاه آنيد به بررسی ارزش.73-75 ص .8د شده در زيرنويس  در اين باره نگاه آنيد به منبع يا -18 

 .14، مخصوصًا فصل )12در زيرنويس 


