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تحل�ل وضعیت با نظر به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ – گفت وگو با سعید مدنی
«در جامعه ای که نظام حکمرانی اش در بحران است، و از آن سو جامعه در وضعیت جنبشی قرار دارد، شبکه ای شده است و احساس مح�ومیت نس�ی هم به

طور �وز اف�ونی باالست، وقوع اعتراضاتی مثل اعتراضات آبان ام�ی کامال ط�یعی و متناسب با چن�ن شرایطی هست.»

صحنه ای از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ت���ز + سعید مدنی

۲۱ آبان ۱۴۰۰
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سعید مدنی قهفرخی (متواد ۱۳۳۹)، جامعه شناس

در ا�ن گفت وگوی مبسوط با سعید مدنی، کوشیده ایم �وایای جنبشی آبان را از منظر جامعه شناسی سیاسی به بحث بگذا�یم.

گفت وگو با سعید مدنی

■ در تحل�ل شما اعتراضات آبان ۹۸ چه و�ژگی ها�� به لحاظ سیاسی و اجتماعی داشت؟ آیا در ا�ن اعتراضات خصلتی متما�ز یا

نقطه عطفی در نسبت با س�هر سیاسی ا�ران می �ینید؟

سعید مدنی: در پاسخ به سؤال اول شما باید مختص�ی راجع به مختصات فعلی جامعه ی ا�ران صحبت کنیم. از نظر من جامعه ی ا�ران به

طور کلی هم ساختار و نظام حکمرانی، و هم مردم است. به نظرم جامعه مختصاتی عمومی دارد که اعتراضات آبان هم د�ون آن مختصات

شکل گرفت و �رای هم�ن باید ��ینیم که آن و�ژگی های عارض یا �رجسته ی جامعه ی ا�ران چه هست که به اعتبار آن بتوانیم د�باره ی

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ قضاوت کنیم که آیا چ�ز استثنائی ای �ود یا قابل  �یش �ینی و جا�ی.

در وهله ی اول در ارتباط با نظام حکمرانی باید �ر ا�ن تأکید کنیم که ا�ن نظام در شرایطی بحرانی وجود دارد و ا�ن بحران ساختا�ی است.

بحران به طور مشخص به شرایطی اطالق می شود که یک نظام یا سیستم قادر نیست از ط��ق سا�وکارهای جا�ی و معمولش، مسائل و

مشکالت را حل کند. سا�وکارهای جا�ی اشاره دارد به ۱) قوان�ن و مقررات موجود، به و�ژه قوان�ن باال دستی مثل «قانون اساسی»؛ ۲)

�ویه ها�� که در د�ون ساختار تع�یه شده است؛ ا�ن �ویه ها ل�وما در قوان�ن نیست، اما به عنوان �وش حل مسائل وجود دارد مثل «حکم

حکومتی» یا «جلسه ی سران سه قوه» که �ویه ای است �رای تصمیم گ��ی؛ و ۳) همچن�ن مناسبات، یعنی مناسباتی که در د�ون ساختار درنظر

گرفته شده است، رابطه ی ��ن ن��وهای د�ون ساختار، ��ن نهادها، مثل موقعیت و مناسباتی که �رای �وحان�ون و ن��وهای امنیتی و نظامی

وجود دارد.

نظام در شرایطی بحرانی وجود دارد و ا�ن بحران ساختا�ی است. بحران به طور مشخص به

شرایطی اطالق می شود که یک نظام یا سیستم قادر نیست از ط��ق سا�وکارهای جا�ی و

معمولش، مسائل و مشکالت را حل کند.

مجموعه ی ا�ن سه عامل (قوان�ن، �ویه ها، مناسبات) در واقع در شرایط موجود نه تنها امکان حل مسائل و مشکالتی را که هر نظام حکمرانی

باید به آن ها پاسخ بدهد را ندارد، بلکه از آن مهمتر اینکه اساسا وضعیت موجود و ناتوانی در حل مسائل، ناشی از ا�ن و�ژگی ها است. به

هم�ن خاطر است که می گو�یم بحران ساختا�ی است؛ یعنی بدون تغ��ر ساختار یا اصالح ساختار به هر نحوی، امکان حل مسائلی چون

نا�را��ی، فقر، تبعیض، فساد و مجموعه ی مشکالتی که اآلن در �را�ر نظام حکمرانی وجود دارد، موجود نیست.

بنا�را�ن نظام حکمرانی ا�ران تا اطالع ثانوی یک نظام در بحران است که وارد ��وسه ی توالی بحران ها هم شده است؛ یعنی بحران به بحران

اضافه می شود که ا�ن نوعی تداومی را ایجاد می کند که به آن «بحران بنیاد�ن» می گویند، یعنی ترکی�ی از بحران های مختلف، مثل بحران

مش�وعیت، بحران نا�را��ی و تو��ع، بحران هژمونی، بحران نفوذ و...

مجموعه ای از ا�ن بحران ها در واقع در د�ون ساختار وجود دارد که امکان پاسخ �رای حل مسائل را نمی دهد. ممکن است قادر باشد که

بحران ها را به تأخ�ر �یندازد یا توانا�� سرکوب داشته باشد و توانا�� های دیگر، منتها قادر به حل مشکالت نیست، مثل وضعیتی که اقتصاد
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ا�ران گرفتار آن شده است و در چارچوب قوان�ن، �ویه ها، مناسبات و امکانات کنونی، امکان حل آن وجود ندارد. پس ما با یک نظام حکمرانی

در بحران ساختا�ی س�وکار دا�یم.

نظام حکمرانی ا�ران تا اطالع ثانوی یک نظام در بحران است که وارد ��وسه ی توالی

بحران ها هم شده است؛ یعنی بحران به بحران اضافه می شود که ا�ن نوعی تداومی را ایجاد

می کند که به آن «بحران بنیاد�ن» می گویند، یعنی ترکی�ی از بحران های مختلف، مثل بحران

مش�وعیت، بحران نا�را��ی و تو��ع، بحران هژمونی، بحران نفوذ و...

سویه دیگر مختصات جامعه ی ا�ران م��وط می شود به مردم. در د�ون ا�ن جامعه، مح�ومیت نس�ی به شکل دامنه دار و وسیعی گسترش �یدا

کرده است. منظورم از مح�ومیت نس�ی، آن چ��ی است که صاحب نظران اشاره کرده اند ناشی از شکاف و فاصله ای است میان توانا�� ها و

انتظارات هر جامعه ای. انتظارات هر جامعه ای از منافع و شرایطی است که مردم خودشان را در به دست آوردن آن ذی حق می دانند. فرض کنید

مردم دوست دارند جامعه ای عادالنه تر داشته باشند، جامعه ای داشته باشند که در آن رفاه نس�ی وجود داشته باشد، جامعه ای که در آن

تبعیض وجود نداشته باشد، جامعه ای که در آن امنیت وجود داشته باشد و... ا�ن ها انتظارات ارزشی  است که هر جامعه از خودش دارد.

وجه دوم توانا�� های ارزشی است؛ به ا�ن معنی که مردم چقدر قادرند که آن شرایط مطلوب را �رای خودشان ایجاد کنند. به عبارت دیگر تا

چه حد مردم انتظار دارند که به آن وضعیت مطلوب مورد انتظارشان دست �یدا کنند. حاال مح�ومیت نس�ی تفاوت و فاصله میان انتظارات

مش�وع و توانا�� های ارزشی است. در واقع همیشه ��ن وضعیت موجود و مطلوب فاصله ای است که اگر آن را در یک دیناسیم اجتماعی

(یعنی در ج�یان تحول اجتماعی) �بنیم، سه اتفاق می تواند �خ دهد:

اول) «مح�ومیت نس�ی ن�ولی»: آن وضعیت مطلوب از دید جامعه ثابت بماند اما توانا�� های جامعه �رای رسیدن به آن کاهش �یدا کند.

فرض کنید که وضعیت مطلوب �رای من ا�ن است که در ماه پنج میل�ون تومان درآمد داشته باشم اما ناگهان با �یکا�ی مواجه می شوم، و

اگر اآلن سه میل�ون تومان دارم، به یک باره درآمدم را ازدست می دهم و فاصله ام با وضعیت مطلوبم �یشتر می شود.

دوم) «مح�ومیت ناشی از بلند ��وا�ی»: به ا�ن وضعیت «مح�ومیت آر�و��» هم گفته می شود. ا�ن وضعیت اشاره به شرایطی دارد که

توانا�� های ما در آن ثابت است؛ مثال من به طور متوسط ماهی سه میل�ون تومان درآمد دارم اما وضعیت مطلوبم قبال ا�ن �وده است که

پنج میل�ون تومان در ماه داشته باشم، حاال به یک باره وضعیت مطلوبم ا�ن است که ده میل�ون تومان در ماه درآمد داشته باشم. به ا�ن

ترتیب انتظارات من از یک وضعیت مطلوب مدام باالتر و باالتر می �ود. مثال گفته می شود که اگر �رجام به موفقیت �رسد، جامعه ی ا�ران

سرشار از رفاه می شود، بنا�را�ن من که تا �یش از ا�ن در فکر ا�ن �ودم که یک درآمد نس�ی و زندگی متوسطی داشته باشم، اکنون تصور

می کنم که چرا من هم ج�و گ�وه های �رخوردار نشوم. بنا�را�ن درآمد من، به عنوان بخشی از توانا�� ام ثابت است، اما وضعیت مطل�وم باالتر

می �ود.

سوم) «مح�ومیت نس�ی �یش �ونده»:  شق سوم حالتی است که در آن هم توانا�� های من �رای رسیدن به یک وضعیت مطلوب کاهش �یدا

می کند و هم امکان دسترسی به آن وضعیت مطلوب مدام دشوارتر می شود. در اینجا ضمن اینکه انتظارات افزایش �یدا می کند، هم زمان

توانا�� ها هم کاهش �یدا می کند. به ا�ن ترتیب فاصله ی میان وضع موجود و مطلوب به باالت��ن حد ممکن می رسد.

اگر چه هر سه ی ا�ن الگوها به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ی ا�ران وجود دارد، اما ج�یان غالب شق سوم است. �رای مثال موقعی

که ن�خ تورم چهل تا پنجاه درصدی وجود دارد، گ�وه ها�� که دارای درآمد ثابت هستند، به سرعت قدرت خ�یدشان کاهش �یدا می کند و از

آن طرف هم قیمت اجناس افزایش �یدا می کند (مثال اجاره ی خانه را درنظر بگ��ید). در دو دهه ی اخ�ر شرایط جامعه ی ا�ران از نوع تشدید

شق سوم �وده است. بنا�را�ن جامعه ی ا�ران در هر حال در مس��ی حرکت می کند که در آن «مح�ومیت نس�ی» به طور �وزمره افزایش �یدا

می کند و ا�ن احساس مح�ومیت نس�ی در جامعه ی ا�ران وجه غالب است.

از اواسط دهه ی هفتاد شمسی ما یک جامعه ی جنبشی دا�یم. منظورم از جامعه ی جنبشی،

جامعه ای است که در آن نارضایتی تبد�ل به کنش اعتراضی می شود.

نکته ی چهارمی که در فهم مختصات جامعه ی ا�ران باید به آن توجه کنیم ا�ن است که از اواسط دهه ی هفتاد شمسی ما یک جامعه ی جنبشی

دا�یم. منظورم از جامعه ی جنبشی، جامعه ای است که در آن نارضایتی تبد�ل به کنش اعتراضی می شود. از اواسط دهه ی هفتاد به تد��ج

مجموعه ی نارضایتی های ناشی از همان مح�ومیت نس�ی، به صورت د�ون ��ز ن�وده و خودش را در قالب اعتراضات جمعی نشان داده است.

حتی جنبش اصالحات و مشارکت مردم در انتخابات �یاست جمهو�ی سال ۱۳۷۶ را هم می توانیم در قالب هم�ن مفهوم «جامعه  جنبشی»

توض�ح دهیم. بنا�را�ن درست است که در تمام جوامع نارضایتی وجود دارد و جامعه ای را سراغ ندا�یم که در آن همه راضی باشند، اما ا�ن

نارضایتی ممکن است آن قدر عم�ق و گسترده شود که به صورت اعتراض خودش را نشان بدهد. البته در جوامع دموکراتیک ا�ن اعتراض و

نارضایتی در قالب رفتارهای مدنی خودش را نشان می دهد و نمود �یدا می کند، اما در جوامع غ�ردموکراتیک ا�ن امر خودش را �یشتر در قالب

رفتارهای بسته به شرایط قانونی و غ�رقانونی، مدنی و غ�رمدنی نشان می دهد. و�ژگی مهم جامعه ی جنبشی ا�ن است که:

اعتراضات به تد��ج گسترش �یدا می کند

تراکم اعتراضات به طور تد�یجی افزایش �یدا می کند (یعنی تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات �یشتر می شود)

اعتراضات به تد��ج نهادینه می شود (اشکال خاصی �رای ��وز و ظهور �یدا می کند)

پاسخ نظام حاکم هم به اعتراضات نهادینه می شود (مثال در هر فراخوانی، فا�ع از استقبال یا عدم استقابل مردم از آن، ما رفتارهای خاصی،

نظ�ر مستقر شدن ن��وهای امنیتی در میاد�ن شهر را از سیستم حاکم می �ینیم).
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نکته دیگر در فهم مختصات جامعه ی ا�ران که بتوانیم به کمک آن اعتراضات آبان را توض�ح دهیم، عبارت از «شبکه ای شدن جامعه ی ا�ران»

است. در واقع جامعه ی ا�ران با و�ود فن آو�ی های جدید ارتباطی، خیلی س��ع توانست آن را به خدمت بگ�رد و به اعتبارش مجموعه ای از �وابط

را سامان دهد که بشود عنوان «جامعه ی شبکه ای» را به آن اطالق کرد. در چن�ن جامعه ای افراد در قالب شبکه های اجتماعی، وبالگ ها،

ف�وم ها و... سعی می کنند که �وابطی را در فضای مجا�ی ��ن  خودشان ایجاد کنند و بالفاصله ا�ن امر در فضای حقیقی هم تکث�ر می شود.

بنا�را�ن آرام آرام ا�ن شبکه های �وابط شکل می گ�رد. کاستلز می گوید که در ا�ن شرایطی که به آن اشاره کردیم (شبکه ای شدن جوامع) یک

ظرفیتی ایجاد می شود که جامعه می تواند به اعتبار آن اشکال نوینی از «ما �ودن» و «مردم �ودن» را تج�به کند که ا�ن امر بعدا می تواند به �یان

خواسته ها یا مطالبات عمومی کمک کند.

نکته دیگر در فهم مختصات جامعه ی ا�ران که بتوانیم به کمک آن اعتراضات آبان را

توض�ح دهیم، «شبکه ای شدن جامعه ی ا�ران» است. جامعه ی ا�ران با و�ود فن  آو�ی های

جدید ارتباطی، خیلی س��ع توانست آن را به خدمت بگ�رد و به اعتبارش مجموعه ای از

�وابط را سامان دهد که بشود عنوان «جامعه ی شبکه ای» را به آن اطالق کرد.

و�ژگی های دیگ�ی هم �رای جامعه ی ا�ران وجود دارد، نظ�ر وجود جنبش های اجتماعی آشکار و پنهان (جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش

کارگ�ی) که به اصطالح در متن جامعه دیده می شود و من همه را ذ�ل آن ایده ی «جامعه ی جنبشی» می �ینم.

مجموعه ی ا�ن شرایط ما را به ا�ن جمع بندی می رساند که در جامعه ای که نظام حکمرانی اش در بحران است، جامعه هم در وضعیت جنبشی

قرار دارد، جامعه شبکه ای شده است و احساس مح�ومیت نس�ی هم به طور �وز اف�ونی باالست، وقوع اعتراضاتی مثل اعتراضات آبان ام�ی

کامال ط�یعی و متناسب با چن�ن شرایطی است. به ا�ن اعتبار در مجموع می توانم در پاسخ به سوأل شما بگویم که اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یک

نقطه ی عطف یا یک حادثه ی استثنا�� ن�ود، همان طور که ق�ل از آن اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ را داشتیم، اعتراضات ۱۳۸۸ را داشتیم، و ان�وهی

از اعتراضات کوچک تر، نظ�ر اعتراضات کارگ�ی، اعتراضات بازنشستگان، اعتراضات معلمان، اعتراضات زنان، اعتراضات جوانان و... ؛ همه ی

اینها در واقع حاصل و�ژگی ها�� است که جامعه ی ا�ران از آن �رخوردار است.

به ا�ن ترتیب خالف آنچه �رسیدید، باید �رسید که:

چرا در چن�ن بستر و شرایطی دامنه ی اعتراضات اجتماعی محدود است و اعتراضات در سطح ملی، مثل آبان مواردش کم است؟

البته پاسخ ها�� �رای ا�ن �رسش وجود دارد که پاسخ اش نه در نقض مقدماتی که �رشمردم، مثل اینکه بگو�یم نظام حکمرانی در بحران

نیست، جامعه جنبشی نیست یا احساس مح�ومیت نس�ی ندارد، بلکه پاسخ اش در عوامل تعد�ل کننده ی شرایط است، مثل ک�ونا و شرایط

حاصل از آن و بخش دیگر هم �رمی گردد به صورت بندی ن��وهای سیاسی و اجتماعی در داخل که مانع از آن می شود که اعتراضات سازمان

داده بشوند یا بتواند تشدید بشود.

■ با در نظر گرفتن چهار و�ژگی جامعه ی ا�ران که در صحبت های تان �ود، آیا نمی توان به اتکای تلف�ق وجه جنبشی �ودن جامعه ی ا�ران

و جا�ی �ودن مح�ومیت نس�ی  دامنه دار در آن، نقطه ی عطف �ودن آبان را در ا�ن ��ینیم که ا�ن اول�ن بار �ود که در سطح سراسر کشور

خ�زشی با جمعیتی �یشتر از توده های ف�ودست شکل گرفت که در مواجهه با سرکوب حاکمیت �رخوردی نه دفاعی، که تهاجمی با آن

داشت؟ نقطه ی عطف �ودن حرکت به ا�ن �رمی گردد که از حیث وسعت و تهاجمی �ودن با دی ۹۶ متفاوت است و از حیث وسعت و

آرایش طبقاتی با ۸۸.

در پاسخ اجازه بدهید که من چند �یش فرض در ا�ن �رسش را مورد سوأل قرار بدهم.

اول اینکه گفتید که "نقطه ی عطف �ود، چرا که ا�ن اول�ن بار �ود که در سطح سراسر کشور خ�زشی با جمعیتی �یشتر از توده های ف�ودست

شکل گرفت". واقعیت ا�ن است که ابدًا ا�ن اول�ن بار ن�ود که چن�ن اعتراضاتی در میان گ�وه های ف�ودست شکل می گرفت. دو سال ق�ل از

آن در دی ماه ۹۶ اعتراضاتی به هم�ن گستردگی و در سطح ملی �خ داد که در آن اتفاقا سهم گ�وه های نا�رخوردار بسیار باال �ود و تبعات و

آثار گسترده ای هم داشت. ا�ن اعتراضات در بسیا�ی از شهرستان ها و استان های کشور گسترش �یدا کرد و از ا�ن جهت و همچن�ن حجم

اعتراضات چ��ی کمتر از آبان ۹۸ نداشت. در اعتراضات جنبش س�ز در سال ۸۸ درست است که دامنه ی اعتراضات به وسعت دی ماه ۹۶ و

آبان ۹۸ ن�ود، اما به م�زان ا�ن دو اعتراض تق�یبا در اغلب مراکز استان ها نمود داشت و به لحاظ طوالنی �ودن اعتراضات که �یش از یک سال

طول کشید، آن هم از جهت گستردگی قابل توجه است. به جز ا�ن ها ما جنبش معلمان را دا�یم که گسترش داشته و در تمامی شهرهای

کوچک و �زرگ نمود داشته است. آنچه که آبان را �رجسته می کند ا�ن است که یک اعتراض بسیار گسترده در یک دوره ی زمانی کوتاه �خ داده

است که با توجه به تراکم اعتراضات می شود گفت خاص و و�ژه است. البته هر اعتراضی خصلت ها و و�ژگی ها خاص خودش را دارد و ا�ن

نافی ا�ن نیست که و�ژگی های مشترک ��ن ا�ن اعتراضات را مورد نظر قرار ندهیم.

اعتراضات آبان را ترکی�ی از طبقات ف�ودست و متوسط شکل دادند. از ا�ن جهت �رجستگی

خاصی باید �رای ا�ن اعتراضات قائل شد.

دوم اینکه گفتید که "ا�ن جنبش با حضور اکث�یت توده های ف�ودست شکل گرفت". اینجا ممکن است یک خلط مبحث وجود داشته باشد.

بنا به استناداتی که در کتاب «آتش خاموش» آورده ام و تحل�ل های آنجا، در واقع اعتراضات آبان را ترکی�ی از طبقات ف�ودست و متوسط

شکل دادند. از ا�ن جهت می شود گفت که �رجستگی خاصی باید �رای ا�ن اعتراضات قائل شد. مسئله ا�ن �ود که اعتراضاتی که در مناطق
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حاشیه ای شکل گرفت ا�ن تصور را ایجاد کرد که عموما طبقات ف�ودست در ا�ن اعتراضات نقش دارند، در حالی که ار�یاب� ها�� که از مناطق

غ�ررسمی و حاشیه ی شهرها وجود دارد، ا�ن است که طی دو دهه ی اخ�ر بافت جمعیتی ا�ن مناطق تغ��رات بسیا�ی کرده و از جمله ی آن ها

جابه جا�� محل اسکان طبقات متوسط است، که قادر ن�ودند بار مالی حاصل از افزایش قیمت مسکن را تحمل کنند و در نتیجه �رای

جلوگ��ی از کاسته شدن حجم سفره ی معیشتی شان و همچن�ن جلوگ��ی از افزایش سهم س�پناه از درآمدشان، ناچار شدند از مناطق مرک�ی

شهر به مناطق حاشیه ای ��وند. بنا�را�ن می توانم بگویم که در اعتراضات آبان ترکی�ی از طبقات ف�ودست و طبقه ی متوسط فق�ر شده حضور

داشتند. تأکید من �ر ا�ن حضور ترکی�ی به ا�ن خاطر است که فرهنگ حاکم �ر اعتراضات هم تلفیقی �ود از فرهنگ طبقه ی متوسط و فرهنگ

گ�وه های ف�ودست. از هم�ن نقطه می رسم به �یش فرض سوم در سوأل شما:

اینکه گفتید "در مواجهه با سرکوب حاکمیت، معترض�ن �رخورد تهاجمی داشتند." من در مورد ا�ن �یش فرض بحثم ا�ن است که شواهد و

قرائنی که در کتاب «آتش خاموش» آورده ام نشان می دهد که اساسا در �را�ر حجم خشونتی که از سوی ن��وهای سرکوبگر علیه معترض�ن

اعمال شده م�زان تهاجم یا خشونت به کار رفته از سوی معترضان بسیار ناچ�ز است. به هم�ن اعتبار معتقدم یک و�ژگی �رجسته در آبان،

خشونت �ره��ی معترض�ن در مواجهه با سرکوبگران است. شواهد و قرائن نشان می دهد که شدت سرکوب در اعتراضات آبان بسیار �یشتر از

اعتراضات ق�ل �ود و به هم�ن دل�ل هم دست کم ۵۰۰ نفر از هم وطنان ما در ا�ن اعتراضات به خون درغلطیدند و به شهادت رسیدند، اما

واکنش معترض�ن نسبت به ا�ن م�زان از سرکوب بسیار کنت�ل شده و خشونت �ره�ز �ود.

اساسا در �را�ر حجم خشونتی که از سوی ن��وهای سرکوبگر علیه معترض�ن اعمال شده

م�زان تهاجم یا خشونت به کار رفته از سوی معترضان بسیار ناچ�ز است. به هم�ن اعتبار

معتقدم یک و�ژگی �رجسته در آبان، خشونت �ره��ی معترض�ن در مواجهه با سرکوبگران

است.

اخ�را در احضار یکی از دوستان من توسط وزارت اطالعات به او گفته شده �ود که "فالنی (یعنی من) با وجود ا�ن همه تبعات و دامنه ای که

اعتراضات آبان داشت، آن را خشونت �ره�ز می داند." اعتراضات آبان به رغم دامنه ی وس�ع اش به شدت خشونت �ره�ز �ود؛ به ا�ن معنی که

اگر قرار �ود در واکنش به آن سطح از خشونت عجیب و غ�ی�ی که ن��وهای سرکوبگر و نظام علیه معترض�ن انجام داد، واکنشی داده بشود،

ه�چ بعید ن�ود که اعتراضات به یک جنگ داخلی یا حتی خسارات بسیار گسترده تر جانی با تبعاتی بسیار نامطلوب منجر بشود. �رای هم�ن

رفتار معترض�ن کامال مدنی �ود و در اعتراضاتی که بسیا�ی از شهرهای ا�ران را د��ر گرفت و حتی شهرها�� را به طور کامل از کنت�ل و اختیار

ن��وهای امنیتی خا�ج کرد، تعداد موارد غارت مغازه ها یا سا�ر مراک�ی که خدمات عمومی می دهند، بسیار اندک �ود؛ آن قدر که حتی

حاکمیت که سعی داشت به ا�ن اعتبار معترض�ن را تخطئه بکند، نتوانست مصاد�ق �یادی را ارائه کند.

همه ی ما می دانیم که وقتی در کشو�ی با وسعت ا�ران، اعتراضات سراس�ی �خ می دهد، ه�چ چ�ز قابل کنت�ل نیست، اما تق�یبا جز در �رخی

از مناطق جنوب� (به و�ژه جنوب غ�ب� تهران) ما در سا�ر موارد گزارش ها�� از غارت یا حتی آتش زدن اماکن را هم نداشتیم و ا�ن درحالی

�ود که اعتراضات رادیکال �ود، شعارها رادیکال �ود، و فضای سیاسی و فرهنگ سیاسی حاکم �ر اعتراضات رادیکال �ود. در مواردی هم که

تهاجم صورت گرفته و خشونت از سوی معترض�ن اعمال شده است، �یشتر نقش دفاعی داشته است و در مواردی که ن��وهای نظامی و

سرکوبگر وارد نشدند، مثل �وزهای اول و دوم، واکنش های تهاجمی یا اعمال خشونت از جانب معترض�ن اساسا وجود نداشته است یا بسیار

کم �وده است.

نوعی ��وستگی و هم افزا�� را در ا�ن اعتراضات می �ینم که از ق�ل از ۹۸ ش�وع شده و بعد

از آن هم در اعتراضات خوزستان، در اعتراضات جنبش کارگ�ی، در اعتراضات معلمان، در

اعتراضات بازنشستگان، ا�ن خط جامعه ی جنبشی تداوم یافته است.

بنا�را�ن اجازه بدهید که تأکید کنم هر اعتراض و کنش اعتراضی حتما و�ژگی های خود را دارد، چنان که اعتراضات آبان هم و�ژگی های خودش

را دارد، دی ۹۶ هم همچن�ن و اعتراضات ۸۸ هم به گونه ای دیگر؛ اما به نظرم ا�ن ها از یک و�ژگی مشترکی �رخوردارند که آن ها را خاص

می کند و ما را وا می دارد که �رای نام گذا�ی شان از اسامی خاص مثل «اعتراضات ۹۸» و... استفاده کنیم. در ع�ن حال با توجه به بستر عمومی

جامعه ی ا�ران که در پاسخ به سوأل ق�ل به آن اشاره کردم، نوعی ��وستگی و هم افزا�� را در ا�ن اعتراضات می �ینم که از ق�ل از ۹۸ ش�وع

شده و بعد از آن هم در اعتراضات خوزستان، در اعتراضات جنبش کارگ�ی، در اعتراضات معلمان، در اعتراضات بازنشستگان، ا�ن خط

جامعه ی جنبشی تداوم یافته است.

■ شما در جمع بندی خودتان از اعتراضات آبان در مجموعه ی «آتش خاموش»، اعتراضات آبان ۹۸ را جا�� میان جنبش و شورش

ار�یاب� می کنید. شورش است چون یک باره است، ره��ی و ایدئولو�ی واحدی ندارد، و جنبشی است چون �ر بست�ی اعتراضی که از دی

۹۶ فراهم �وده شکل می گ�رد و فراتر از مسئله ی گرانی بن��ن می �ود. مبتنی �ر ا�ن موارد تا چه حد بلوغ سیاسی شکل گرفته در مردم را

آبستن اعتراضاِت مستمِر منجر به تغ��ر حاکمیت �ر بستر بحران خ�ز جا�ی می دانید؟

در پاسخ به سوأل شما باید خاطرنشان کنم که به طور کلی هر اعتراض یا شورشی، بالقوه می تواند به یک جنبش تبد�ل شود، مش�وط به آنکه

مراحل بعدی تکو�ن یک جنبش را طی کند. بنا�را�ن موقعی که یک شورش یا اعتراض �خ می دهد، نه به طور قطع می  شود گفت که در حد

یک اعتراض/شورش باقی می ماند و نه اینکه به طور قطع ا�ن آغاز تولد یک جنبش است. به عبارت دیگر �رای اینکه یک حرکت اعتراضی

جمعی به یک جنبش تبد�ل شود:
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در مرحله اول باید اعتراضی صورت بگ�رد. ا�ن اعتراض را به سبب �رخی و�ژگی هایش شورش می خوانند.

در مرحله ی بعد ممکن است که ا�ن اعتراض یا کنش جمعی شورشی تداوم �یدا بکند و در ا�ن مرحله ممکن است شبکه ای از �وابط شکل

بگ�رد؛ کسانی که در ا�ن شورش هستند یکدیگر را بشناسند، باهم ارتباط و ��وندی �رقرار کنند.

در مرحله سوم در صورت تداوم آن شورش به تد��ج هویتی ��رامون آن شکل می گ�رد؛ به ا�ن معنی که اگر در شورش در وهله ی اول

معترض�ن در نفی وضعیتی تالش می کنند یا در شعارها و مواضع شان صرفا نفی وضع موجود را دنبال می کنند، در ا�ن مرحله است که فرآیند

شکل گ��ی هویت انجام می شود، وجوه ایجاب� ای هم در آن اعتراض شکل می گ�رد. مثال فرض کنیم که اگر که اعتراض اول «شورش نان»

�وده و علیه گرسنگی، به تد��ج در مرحله ی سوم ا�ن می تواند به تقاضا �رای یک «زندگی عادالنه تر» یا «تو��ع ث�وت» تبد�ل شود.

تا اینجا به تد��ج آن شورش اولیه فرآيند تکو�ن خودش را طی کرده است: یک بدنه دارد و شبکه ای از �وابط و یک هویت. اینجا دیگر ماهیت

اعتراض اولیه دگرگون می شود آرام آرام شکل جنبشی به خود می گ�رد؛ به ا�ن معنی که به دل�ل آنکه هویت دارد و به دل�ل آنکه در یک

شبکه ای از �وابط اجتماعی قرار می گ�رد، سازمان هم �یدا می کند. از هم�ن نکته استفاده کنم و اضافه کنم که

مرحله چهارم و آخ�ی که یک جنبش تکم�ل می شود، وجود یک سازمان نامتقا�ن است. یعنی یک بدنه ی اجتماعی بسیار �زرگ و یک سازمانی

که ممکن است مد��یت کند، ره��ی کند یا نوعی به اصطالح مسئولیت �یش �ردن جنبش را به عهده بگ�رد. اینجا دیگر یک جنبش تمام شکل

می گ�رد و به ا�ن معنی ممکن است که نهایتا آن اعتراض اولیه به یک جنبش �رسد.

به ا�ن دل�ل د�باره ی اعتراضات آبان تأکید داشتم که تا اطالع ثانوی ا�ن شورشی �ود علیه گرانی بن��ن و نابسامانی های اقتصادی موجود و

نا�را��ی ها که می تواند در آینده با شکل گرفتن آن بدنه  و هویت، در قالب یک جنبش اجتماعی تداوم �یدا کند. اما اگر ا�ن اتفاق نیفتد و به

ا�ن مراحل و�ود نشود، آن وقت دیگر در حد همان شورش باقی می ماند.

اینجا یک توض�ح ض�و�ی هم الزم است و آن اینکه اطالق عنوان شورش یا جنبش به یک کنش اعتراضی، اساسا به معنی ارزش گذا�ی آن

نیست. از آنجا که اعتراض نسبت به معیشت، زندگی �وزمره، بحران ها و نا�را��ی ها حق مردم است، چه یک کنش اعتراضی مردمی در حد

شورش باقی بماند و چه به یک جنبش تبد�ل بشود، در هر حال ا�ن نشانه ی �ویا�� جمعی و نشانه ی جنبشی �ودن جامعه است. بنا�را�ن در

ماهیت خاص و مطالبات آن ها و حق شان �رای مطالبه گ�ی تردیدی وجود ندارد، چه آن را شورش بنامیم و چه جنبش. ما فقط به جهت اینکه

از حیث ت��ولو�ی �وشن کنیم که ا�ن اعتراض در چه سطحی هست، عنوان جنبش یا شورش را �رای آن به کار می ��یم. بنا�را�ن ا�ن تصور

خطاست که گفته شود به کار �ردن عنوان «شورش» �رای اعتراضات آبان به معنی تقل�ل و نفی اهمیت آن است؛ به ه�چ وجه ا�ن طور  نیست

و می شود گفت که آبان در مرحله ای از تکو�ن یک جنبش قرار داشته که به هر دلیلی بعدا نتوانسته است آن فرآیند تکو�ن را ادامه بدهد.

اطالق عنوان شورش یا جنبش به یک کنش اعتراضی، اساسا به معنی ارزش گذا�ی آن

نیست. از آنجا که اعتراض نسبت به معیشت، زندگی �وزمره، بحران ها و نا�را��ی ها حق

مردم است، چه یک کنش اعتراضی مردمی در حد شورش باقی بماند و چه به یک جنبش

تبد�ل بشود، در هر حال ا�ن نشانه ی �ویا�� جمعی و نشانه ی جنبشی �ودن جامعه است.

در قسمت دوم سوأل، شما از ا�ن �رسیدید که: "تا چه حد بلوغ سیاسی شکل گرفته در مردم آبستن اعتراضاِت مستمِر منجر به تغ��ر

حاکمیت است؟" در �ررسی فرآیند تحوالت گذشته و آینده ی جامعه ی ا�ران، ل�وما نباید تأکید خاصی �ر یک کنش جمعی، مثل اعتراضات

آبان داشته باشیم. اعتراضات آبان در یک بستر اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ای شکل گرفت که من در پاسخ به �رسش اول سعی کردم توض�ح

بدهم که چطور ا�ن بستر مستعد اعتراضات اجتماعی است و جامعه ی ا�ران را به یک جامعه جنبشی بدل کرده است. بنا�را�ن ا�ن اعتراضات

تا اطالع ثانوی به اشکال مختلف در محدوده ی محلی یا در سطح ملی، به صورت رادیکال یا غ�رخشونت آم�ز ادامه �یدا می کند؛ چه اینکه یک

بستر اجتماعی سرشار از بحران وجود دارد که نارضایتی ای را به دنبال خود دارد، و تبد�ل به اعتراض هم شده است. به ا�ن ترتیب �ر اساس

ا�ن شواهد اعتراضات به طور مستمر در جامعه ی ا�ران ادامه خواهد داشت. ابعاد ا�ن اعتراضات به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ در یک طرف

ن��وهای اجتماعی است، قدرت سرکوب و کنت�ل حاکمیت است، در طرف دیگر سیاست های اقتصادی و اجتماعی نظام حکمرانی است و...

مجموعه ی ا�ن ها می تواند جامعه ی ا�ران را به یک جامعه ی جنبشی تبد�ل کند و باعث تداوم اعتراضات بشود یا غ�ر از آن شود.

اینکه ا�ن اعتراضات به چه منجر خواهد شد، مثال تغ��ر حاکمیت، تغ��ر رفتار حاکمیت، تغ��ر ساختار یا اصالح ساختار، ا�ن موکول است

به م�زان پتانس�ل و ظرفیتی که اعتراضات ایجاد می کند و به خیلی عوامل داخلی و خارجی، عوامل در سطح مردم و در سطح نظام حکمرانی

بستگی دارد.

�ر اساس شواهد اعتراضات به طور مستمر در جامعه ی ا�ران ادامه خواهد داشت. ابعاد

ا�ن اعتراضات به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ در یک طرف ن��وهای اجتماعی است، قدرت

سرکوب و کنت�ل حاکمیت است، در طرف دیگر سیاست های اقتصادی و اجتماعی نظام

حکمرانی است و...

■ اگر تحوالت �خ داده میان سوژه های درگ�ر در اعتراض آبان ۹۸ را درنظر بگ��یم، هویت یاب� ها�� چون «مادران آبان»، ترانه ها�� با

مضمون مقاومت آبان، و ن�ز به وجود آمدن حلقه های دوستی پایدار میان افراد درگ�ر در قضیه (چه به واسطه ی زندان و چه تج�به ی

حضور در خیابان)، منجر به شکل گ��ی نوعی «جنبش» از پس آن اعتراض نشده است که توان اثرگذا�ی �ر تحوالت سیاسی آتی را داشته
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باشد؟ یا اینکه باید آبان را به عنوان یک شورش، ام�ی تمام شده درنظر بگ��یم که تداوم اعتراضاتی با مضمون عدالت خواهی �ر بستر

بحران خ�ِز جامعه ی ا�ران، �بطی به تداوم ایده ی �رآمده از آبان ندارد؟

اجازه بدهید در وهله ی اول اشاره کنم که چه اعتراضات آبان را شورش بدانیم و چه جنبشی، در هر حال ه�چ پدیده ی اجتماعی در تعل�ق رها

نمی شود و حتما تأث�رات مشخصی �ر تحوالت آتی خودش خواهد داشت؛ به و�ژه در بستر جامعه ی جنبشی ا�ران به طور قطع یق�ن هر کنش

اعتراضی -کوچک یا �زرگ- �ر اعتراضات، کنش ها و شورش های بعدی هم افزا�� خواهد داشت. بنا�را�ن نه تنها اعتراضات آبان را به عنوان یک

پدیده ی منفرد و جدا از �وند طی شده در سال های اخ�ر نباید دید، بلکه باید آن را در ��وند با اعتراضات ق�ل و بعد از خودش دید که تأث�رش

به طور قطع �ر تحوالت آتی انکارناپذ�ر است. به ا�ن ترتیب حتی اگر ایده ی اینکه اعتراضات آبان در حد یک شورش باقی مانده است را

�پذ��یم ا�ن نافی تأث�رات ا�ن شورش �ر شورش ها و تحوالت بعد از خودش و تأث��پذ��ی آن از اعتراضات ق�ل از خودش نیست.

در نتیجه به طور قطع اعتراضات آبان تحت تأث�ر اعتراضات دی ماه ۹۶ قرار داشته و اعتراضات خوزستان در ت�ر ۱۴۰۰ ن�ز تحت تأث�ر آبان قرار

داشته است. ا�ن ��وند و تسلسل را و�ژگی جامعه ی جنبشی ا�ران شکل می دهد. به ا�ن اعتبار تداوم در جامعه ی ا�ران در یک بستر جنبشی،

قطعی و انکارناپذ�ر است.

اما راجع به جنبه ی دیگر از �رسش شما که به شکل گ��ی یک اد�یاتی حول محور آبان و نهادها�� مثل «مادران آبان» اشاره کردید، باید بگویم

که همه ی آن ها به طور قطع همان طور که به تداوم اعتراضات آبان و شکل گ��ی جنبش کمک می کند، در نهایت هم می تواند در واقع آن را در

قالب یک جنبش تمام عیار سامان بدهد. ما اآلن تصور �وشنی از آنچه شکل خواهد گرفت ندا�یم و از هم�ن �و می گو�یم اعتراضات آبان

قابلیت و توانا�� اینکه با تداومش به اشکال مختلف در قالب یک جنبش ��وز �یدا بکند را دارد. اما سوأل ا�ن است که آیا می شود به طور

قطع یق�ن گفت که چن�ن چ��ی �خ می دهد؟ ا�ن را فعالیت ها و کنش های بعدی و س�ر تحوالت جامعه ی ا�ران نشان خواهد داد. �ر ا�ن

اساس می شود گفت که شکل گ��ی نهادها�� مثل «مادران آبان» و اد�یات ها�� با مضمون «مقاومت آبان»، گام ها�� به سوی تبد�ل یک

شورش به جنبش اجتماعی است؛ اما اینکه آيا در وضعیت موجود می شود از آبان به عنوان یک جنبش نام �رد، پاسخ من منفی است و

همانطور که در سوأل ق�ل هم س�ر تکو�ن را توض�ح دادم، ا�ن س�ر هنوز �رای آبان تمام نشده و باید ادامه �یدا کند تا بتوانیم بگو�یم آبان،

شکل یک جنبش اجتماعی را به خود گرفته است.

به طور قطع اعتراضات آبان تحت تأث�ر اعتراضات دی ماه ۹۶ قرار داشته و اعتراضات

خوزستان در ت�ر ۱۴۰۰ ن�ز تحت تأث�ر آبان قرار داشته است. ا�ن ��وند و تسلسل را و�ژگی

جامعه ی جنبشی ا�ران شکل می دهد. به ا�ن اعتبار تداوم در جامعه ی ا�ران در یک بستر

جنبشی، قطعی و انکارناپذ�ر است.

ممنون از شما، لطفا اگر نکته ای باقی مانده به عنوان بحث پایانی، طرح بفرما�ید.

اجازه بدهید در جمع بندی نها�� به یک مفهوم بسیار محو�ی در بحث های م��وط به جنبش های اجتماعی اشاره کنم و آن عبارت است از

Repretuar که از آن به عنوان «چنته ی اعتراض» یا «گنجینه ی اعتراض» یاد شده است. خب معترضان در هر جا�� تالش می کنند تا

اهداف شان را محقق کنند و در هر جامعه ای هم راه های معمول بسیار کمی �رای اعتراض مردم وجود دارد. حتی در جوامع غ�ب� مد�ن هم

اینگونه است. �رای مثال اغلب جنبش های اجتماعی به طرز عجی�ی تعداد تاکتیک های کمی چون صدور �یانیه، راه�یما��، گردهما��، تحصن

و اشکال مشابه نافرمانی مدنی را �رای اعتراض انتخاب می کنند. ا�ن تاکتیک ها و �وش ها چنته ی اعتراض جنبش ها هستند. در ا�ران هم در

دهه ی اخ�ر شاید بشود گفت به و�ژه از سال ۸۸، ان�وهی از اعتراضات شکل گرفته است که درست است که اکث�یت آن ها سرکوب شده و به

موفقیت نرسیده است (وارد استثناهای موفق نمی شوم)، اما در هر حال هر اعتراضی که صورت می گ�رد، تجا�ب� به دست معترضان می دهد

که ا�ن تجارب �ر یکدیگر انباشت می شود و به تجارت قبلی اضافه می شود و به ا�ن ترتیب گنجینه ای �رای جنبش های اعتراضی شکل می دهد

که می تواند در اعتراضات آتی مدنظر قرار بگ�رد. به هم�ن دل�ل است که می گو�یم اعتراضات -اعم از اینکه در قالب شورش باشد یا در قالب

جنبش، موقت و کوتاه مدت باشد یا بلند مدت- �رهم هم افزا�� دارند. همه ی ا�ن موارد را در یک بستر و نظام سراسر بحران  می گو�یم که

مجموعه  ای از بحران هاست. در واقع اعتراضات نمودهای بحران اند در نظام حکمرانی و یک فصل مشترک دارند که آن عبارت است از اینکه

ساختار موجود قابلیت پاسخ دادن به شرایط موجود را ندارد و بنا�را�ن چاره ای نیست جز تغ��ر یا اصالح ساختار که من در اینجا به آن

نمی �ردازم.

بنا�را�ن م�زان دانش د�باره ی یک یا چند تاکتیک، �ویه ی دسترسی به اشکال اعتراضی، الزاما گ�ینه های تاکتیکی را تسه�ل می کند، یعنی

راه ها�� را �یش �و قرار می دهد. همچن�ن �یش �ینی ها�� د�باره ی کارها�� که معترض�ن اغلب انجام می دهند، وجود دارد و ممکن است

حاکمان �رای سرکوب اعتراضات از ا�ن �یش �ینی ها استفاده بکنند، اما آموزه های چنته ها یا گنجینه های اعتراضی به اشتراک گذاشته می شود و

گاهی اوقات حتی اصالح و تعد�ل می شود؛ اشکال نوآورانه ی اعتراض حتی زمانی که به نظر می رسد سودمند و ض�و�ی باشند به سادگی ابداع

نمی شوند، بلکه طی یک ��وسه ی اعتراض و سرکوب شکل می گ�رند. چارلز تیلی که �رای اول�ن بار ا�ن واژه ی «چنته» را ابداع کرد، می گوید که

"چنته ها از ط��ق احساس اجتماعی به عدالت، �ویه های �وزمره ی سازمان جمعیت معترضان، تج��یات قبلی کنش جمعی، و الگوها و اشکال

سرکوب که احتماال با آن �وبه �و خواهند شد، شکل می گ�رند. تاکتیک ها�� دوام دارند که نسبتا موفق یا عمیقا �رای مردم �رمعنا باشند.

گرایش های مختلف اعتراضی، از جنبش های کارگ�ی و فمنیستی تا جنبش های

هویت طلبانه و صنفی، و علیه وضعیت نابسامانی های اقتصادی با یکدیگر هم افزا�� دارند
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و آن گنجینه و چنته ی جنبش را شکل می دهند که جنبش های بعدی آن را به کار می گ�رند.

پس موقعی که دا�یم د�باره ی اعتراضات آبان صحبت می کنیم، موقعی که د�باره ی اعتراضات دی ماه ۹۶ صحبت می کنیم، موقعی که دا�یم

د�باره ی اعتراضات خوزستان صحبت می کنیم، موقعی که دا�یم د�باره ی اعتراضات معلمان صحبت می کنیم، موقعی که د�باره ی اعتراضات

بازنشستگان صحبت می کنیم، و بسیا�ی از اشکال اعتراضی دیگر، ما اینها را جزا�ر جدا از هم و منفک از هم نمی �ینیم؛ بلکه همه ی اینها در

یک نظام سراسر بحران تنفس می کنند. همه ی آن ها هم اعتراضی هستند به وضعیت موجود و دائم با یکدیگر در تبادل و تعامل هستند. به

هم�ن دل�ل است که می گو�یم جامعه ی ا�ران در یک بستر جنبشی است. یکی از وجوهش هم�ن است که ا�ن گرایش های مختلف اعتراضی،

از جنبش های کارگ�ی و فمنیستی تا جنبش های هویت طلبانه و صنفی، علیه وضعیت نابسامانی های اقتصادی با یکدیگر هم افزا�� دارند و آن

گنجینه و چنته ی جنبش را شکل می دهند که جنبش های بعدی آن را به کار می گ�رند.

بنا�را�ن �رگردم به نکته ای که چندبار در ا�ن گفت وگو به آن اشاره کردم، و آن اینکه زمانی که ما راجع به یک کنش اعتراضی صحبت می کنیم،

دا�یم د�باره ی یک پدیده ی کلی صحبت می کنیم. وقتی جزئیات آن کنش �وشن بشود -که چقدر بلندمدت یا کوتاه مدت �وده است، چه

مراحلی را طی کرده است، چقدر فراگ�ر �وده است و چقدر محدود باقی مانده است، چقدر توانسته است دوام �یاورد یا نتوانسته، چقدر

توانسته است هویت خودش را شکل بدهد و چقدر توانسته است سازمان �یدا کند- در واقع تع��ن می کنیم که آن حرکت اعتراضی در چه

وضعیتی قرار دارد؛ به هم�ن خاطر است که از اصطالح «شورش» یا «جنبش» �رای آن استفاده می کنیم و ا�ن نه جنبه ی ارزش گذارانه که

جنبه ی توصیفی و تحلیلی دارد.

در ع�ن حال هم موقعی که د�باره ی کنش های اعتراضی مختلف بحث می کنیم همیشه باید درنظر داشته باشیم که ا�ن ها �ر یکدیگر اثرگذا�ی

دارند و به نوعی تج�به ی همه ی جنبش ها، کنش های اعتراضی و شورش ها در یک حساب مشترک وا��ز می شود که همه ی فعاالن سیاسی و

اجتماعی و فرهنگی، و در یک کالم همه ی معترض�ن به آن دسترسی دارند.


