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 !منشورخامنه ای برای روحانيت    
  پيرامون اهداف خامنه ای درمسافرت به قم          

  
  تقی روزبه                             

 
تشريفات وسروصدای  مسافرت اين بارخامنه ای به قم که با

زيادی همراه بود، يک مسافرت معمولی برای ديداربا 
فراتری را دنبال می  روحانيون ترازاول نبود، بلکه هدف های

کرد که با چالش ها و دشواری هائی که نظام پس ازتقلب 
اودراوج تفرعون . دچارآن شده بی ارتباط نيست"انتخاباتی"

وخود شيفتگی، معترضان و مخالفان خود را که پيشتر احمدی 
خوانده بود،ميکرب " خس وخاشاک"نژاد به عنوان مشتی 

گانی که بايد آنها را افزوده واژه . های سياسی و اجتماعی ناميد
وی به فرهنگ ادبيات سياسی لمپن مذهبی های حاکم به 

او نشان که دراين حوزه نيز چيزی کمتراز هم پالگی .شمارآورد
گرچه بامشاهده .ها ودست نشاندگانش ندارد

به  -وبزدالنه-ابعادانزجاربرانگيخته شده، سايت وی ناچارگرديد
گويا منظورش همه شرکت  توجيه آن بپردازد وادعا کندکه

کنندگان درفتنه نبوده واين دشمنان هستند که چنين تعبيری 
  . ازسخنانش به عمل آورده اند

  
   2بقيه در صفحه                                               

  
   -------------------------------------------------------------  

 یناموس یقتل ها           
 

                                                                                           
 ثابت يبافر
 
  
  
  
  
 » يریدخترم بهتر است که تو بم «
 

، مشغول سر زدن به  يشگیاکتبر طبق روال هم 27 چهارشنبه
  . در عصر نو توجه ام را جلب کرد یها بودم که خبر يتسا
 
  »دختر به دست پدرش در سردشت  يکقتل  «
 
دختر جوان که سروهش نام داشت به دست پدر کشته و  اين

دختر  يناز بستگان ا يکیبه گفته . يداشدجسدش در سد مهاباد پ
عالقه مند  یمعمول یاز خانواده ا یجوان ، سروه که به جوان

 يگریبوده  به خاطر مخالفت خانواده ناچار به ازدواج با مرد د
  .شود یم
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  ! به نسرين ستوده            
                                     

  الله حسين پور
  

بارها و بارها قصد نوشتن کردم، اما چيزی مرا از نوشتن 
  !چيزی مانند يک تابو. بازمی داشت

تا زمانی که نسرين در زندان  از شيره جانش می مکيد تا 
روحش را استوار نگاه دارد، نمی توانستم يک تحسين نامه 

  . نوشتن چنين تحسين نامه ای يک تابو بود. ايش بنويسمبر
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  های اجتماعیرهبری در جنبش  
 

  سوزانه ستگن بورگ  آلدن موريس و: نوشته 
  رياحی. ح: ترجمه 

  
ها آن: ی حياتی داردهای اجتماعی جنبهرهبران در جنبش نقش

ها را ی منابع اند، فرصتدهندهپذيری و سازمانمشوق مسئوليت
آورند، به تدوين های آن را فراهم میشناسند و زمينهمی باز

  کنند و بر نتايج ها را مطرح میپردازند، خواستاستراتژی می
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  شصتمين سال تولد 
  " ستار کيانی "   
  

  اصغر ايزدی 
  

از جمله اعدام  -به مناسبت شصتمين سال زادروز ستار کيانی 
نوامبر مراسم با شکوهی  ۶در شنبه شب  - ١٣۶٧شدگان سال 

اين مراسم توسط . فرانکفورت برگزار شددر سالن هتل هاليدی 
نفر  ١٠٠خانواده ستار برپا گرديد که بنا به دعوت آنها بيش از 

  13بقيه در صفحه      .    از ياران ستار در آن حضور يافتند 

حکومت اسالمی، امپرياليسم، 
  چپ جهانی و مارکسيستها

 
  مجيد خوشدل با حسن حسامی گفتگو
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ... منشورخامنه ای       
  

قی اما کل صحبت  وتکيه کالم ها وعملکرد وی برای کسی ترديدی با
نمی گذارد که او به چنان نقطه آسيب پذيری عروج کرده  که تحمل 
هيچ مخالفی را ندارد و چنان خويشتن را درپيله خودبافته ای زندانی 
کرده است که هر ابرازمخالفتی برای وی معنائی  جزئوطئه سازمان 
يافته دشمن وورود ميکرب به حريم اقتداراو ندارد و نقشی هم که 

ناگفته نماند .است کشف ميکرب و ميکرب زدائی است برای خود قائل
که اين گونه رويکرد سندروم  شناخته شده ديکتاتورهاست که حاکی 

 .ازورود بيمار به مرحله ای بحرانی است
درسودای يک منشوربرای تبديل حوزه ها وروحانيت  به زائده 

  حکومت
پيش ازآغازسفر ودرخالل آن طالب و جيره خواران حامی اش 

اهان انتشاررساله مرجعيت وی شده و آن را  درقالب خو
گفته می شود هزينه اين مسافرت .شعاردرتجمعات خود مطرح ساختند

فقيهانه بالغ بردهها ميلياردتومان گرديد که اگرهمين مبلغ صرف 
آبادانی قم می شد،احتماال بيش ازوعده و وعيدهای وی ودولت برای 

آن بودکه با به خيابان آوردن امرفقيهانه بر.اهالی قم کارسازبود
جمعيت وسيعی ازگوشه وکنارشهروطالب حوزه ازايرانی وغيرايرانی 
و، وبا تعطيل کردن مدارس وادارات و انتقال جمعيت ازنقاط ديگر، 

را به نمايش بگذارند که  " پرشکوه و خودجوشی"چنان استقبال 
ن صورت بتوانند آن را با جمعيتی که به هنگام ورود خمينی به ايرا

ماشين ضدگلوله وی با تأنی بيش ازحدی به .گرفته بود مقايسه کنند
حرکت درآمد تا با يک ونيم ساعت تأخيرورود به مقرسخنرانی،آن را 

هدف آشکارا پشت .به حساب استقبال خارج ازانتظار مردم قم بگذارند
سرگذاشتن کابوس جمعيت عظيم وخشمگينی بود که درام القراء 

تشييع جنازه منتظری گردآمده بودند وبادادن اسالمی بهنگام 
شعارهای تند و         ساختار شکنانه و مشخصا عليه خامنه ای، 
خيابانهای اصلی قم وبيوت بسياری ازمراجع محافظه کار را به لرزنده 

وبه اعتباری .آن روزآشکارا کاخ واليت نيزلرزيده بود. افکنده بودند
قبل ازآمدنش،امام جمعه .مجدد کند اواين بارآمده بود که قم را فتح

موقت تهران ويکی ازمنصوبان مداهنه گويش،وی را سپهساالر 
نزول اجالس وی درتشکيالت حوزوی . لشکرامام زمان خوانده بود

متعلق به مصباح يزدی وپای بوسی چندش آوراين کهنه نوکربهره 
مندازخوان يغما به هنگام ورود خامنه ای به محل اقامتش  نشان 

ازجانب . ادکه او درقم بدنبال چه نوع روحانی وچه نوع مرجعی استد
ديگرنامه برخی ازخانواده های زندانيان سياسی به مراجع درمورد 
رفتارخشونت آميز با زندانيان ونامه دستغيب وطالب حامی او 

... پيرامون حمله اوباشان مزدوررژيم به مسجد ودفترو 
روحانيان ومراجع مخالف هم ونيزفيلتيرينگ سايت های شماری از 

درکناراستقبال کذائی،آن روی ....چون بيات وصانعی و دستغيب و
سکه ای بودکه رابطه دربارواليت  با روحانيون مخالف را به نمايش 

  .می گذاشت
عليرغم انتقادهای زيادی که " انقالبی"حمايت او ازطالب جوان و

انه آنها  وجود درميان روحانيون ومراجع نسبت به عملکرد چماقدار
.... دارد وحضورفعال آنان درتمامی مراسم های استقبال وديدار 

نشانگرآن بودکه يکی ازتکيه گاه های اصلی او برای اعمال نفوذ 
حمله .درحوزه وپيشبردمنشور روحانيت، همين نيروهای فشار هستند

وخط ونشان کشيدن به کسانی که برای خوش آمد گوئی به 
امعه فتواصادرمی کنند وبطورمشخص برخورد استکباروپسند عرف ج

نيشخندآميزبه  فتوائی که عليه تهيه سالح های هسته ای صادرشده 
وجه ديگری ازاهداف او مبنی برمنزوی کردن )  توسط منتظری(بود

روحانيون ومراجع مخالف، وتنظيم سازوکارهائی برای جلوگيری 
  *.ازصدورفتوای آزاد را به نمايش گذاشت

ئوس اصلی برنامه اونسبت به حوزه را می توان دريکی بطورکلی رو
ازنطق های اصلی وی ونيزدرصحبت های پايانی اش با جامعه 

مدرسين قم مالحظه کرد و نيازی به تکرارهمه آن ها دراينجا نيست 
نگاهی به سخنان وديدارهای اونشان .مگربه اشاره برای نتيجه گيری 

و منشوری به زيربغل وارد  دهنده آن است که وی با دستورالعمل ها
حوزه قم شد که البته برای رعايت ظاهرقراراست ازطريق نهادهای 
های مورد اعتماد ووابسته به حاکميت به مهرحوزه آذين شود ورسما 

بهرحال طبق اين منشورتعريف .تبديل به منشورروحانيت گردد
مشخص تری ازرابطه روحانيت وحوزه با واليت وحکومت اسالمی 

ی گيرد ووظايف نوين وجديدی درانطباق با فازجديد بحران صورت م
يک ونيم ساله اخيردربرابرحوزه ها قرارمی گيرد که سامان دهی 

مديريت حوزه ومنزوی کردن روحانيون مخالف ازجمله اجزاء مهم  
باين ترتيب منظور خامنه ای ازاين . اين منشوربه شمارمی آيند

جديد آرايش رژيم درشرايط مسافرت  را بايد به عنوان بخشی ازت
بحرانی کنونی محسوب کرد که وی دراين مسافرت وديدارهای 

  .حضوری تالش کرد که به آن ها جنبه عملياتی بدهد
درارزيابی ازاهداف خامنه ای وحکومت مطالب گوناگونی انتشاريافته 
است که اکثرا هرکدام به گوشه ای ازواقعيت اشاره دارند اما به 

برخی درتبيين آن به وجه . دهنده کل واقعيت نيستندتنهائی بازتاب 
تضادهای حوزه وحاکميت اشاره می کنند  وبرخی اين مسافرت را 
ناشی از رقابت های درونی حاکميت ونيز سودای دست يابی خامنه ای  
به زعامت حوزه  و مرجعيت ترازاول وصاحب رساله،و يابخاطررفع 

گذشته درميان روحانيت ورجوع شکاف های برآمده از بحران سال 
البته هرکدام ازاين وجوه بازتاب .بسود جناح حاکم ارزيابی می کنند

برای بدست . دهنده بخشی ازاهداف وی هستند ولی نه جامعيت آن
آوردن تصوير کامل تری بايد همه عوامل گوناگون ودخيل دراين 
ک مساله را درنظرگرفت وگرنه تأکيدات يک جانبه می تواند ما را ازدر

هدف های اصلی که درقالب اين نوع اقدامات پيش برده می شود غافل 
البته دقيق شدن .کند واحيانا سبب موضع گيری های يک جانبه گردد 

برجوانبی چون درک واقعی ازرابطه روحانيت وحکومت وماهيت 
چالش های فی مابين وچندوچون آنها  برای صورت بندی دقيق اين 

اه روحانيت درکل منظومه اين بحران چالش ها  وروشن کردن جايگ
بطوری که هم چالش های واقعی را ناديده .فراگيردارای  اهميت است

نگرفت وهم مانع ازتوهم پراکنی نسبت به ماهيت وابعاداين تضاد ها 
هم چنانکه آن روی سکه واقعيت،چون داشتن تصورنادرست .شد

شی که نسبت به کم وکيف همراهی وهمسوئی روحانيت با جنبش،جنب
سکوالريسم يکی ازمؤلفه های مهم آن است نيزاهميت داشته 
وتصورغلط درباره آن می تواند موجب بدفهمی  وآشفتگی درصفوف 

درواقع معنای هرنارضايتی ازحاکميت به معنی . جنبش گردد
همسووهمراه شدن با مطالبات مردم نيست،بلکه بخشی ازموضع 

ضائيه وکل حاکميت به خاطر ارتجاعی تری نظيرانتقاد به دولت وقوه ق
آنها درمقابله با حجاب وپخش برخی موسيقی ها وسريال " سستی"

وعدم مقابله الزم  " بدآموزوضددين"ها و انتشاربرخی کتابهای 
ويا ضعف .... بااقليت های مذهبی هم چون وهابی ها وبهائی ها و 

آموزش وپرورش درمدارس ودانشگاه ها  وبه اندازه کافی اسالمی 
  ! ودن کتب ومتوليان دستگاه های دولتی سرچشمه می گيردنب

البته ارائه تصويريکدست ازروحانيت و نوع نارضايتی اشان به همه 
اين گونه مسائل نيز باتوجه به دسته بندی هايئ که دردرون آن شکل 
گرفته است نادرست بوده ومی تواند به نتايج نادرست وبعضا توهم بر 

شتن تصويرواقعی وهمه جانبه ازهمه اين مسلما دا.انگيزمنجربشود
گونه تنشها برای روشن کردن دقيق تررابطه روحانيت با حاکميت 
درشرايط کنونی هم مهم است و هم  نيازبه پژوهش وتمرکز بيشتری 

  .  دارد
روئوس منشوری  که  خامنه ای خوابش را برای حوزه ها ديده است 

دراين . بل  مشاهده استشامل نکاتی هستند که درسخنرانی های اوقا
سخنرانی ها وی ضمن انتقاد ازاتالق حکومت آخوندی وتقسيم 
روحانيت به آخوند حکومتی و غيرحکومتی، برماهيت مذهبی  نظام 
وارزشهای آن تأکيد کرد وفراترازآن به سرنوشت مشترک ايندو 

حوزه را مادر وبوجود آورنده نظام خواند  واين که . تأکيدورزيد 
به گفته وی .واند نسبت به فرزند خود غافل وبی تفاوت باشدمادرنمی ت

نسبت نظام وحوزه بايد حمايت وهمکاری متقابل باشد ووظيفه حوزه 
اودرعين حال مدعی است که اين همکاری .حمايت ونصحيت است

نافی استقالل روحانيت  نيست و وابستگی غيرازحمايت وهمکاری 
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تا می گويد حوزه است واين درحالی است که  درجائی صراح
قادرنيست بدون کمک های دولتی وظايف و برنامه های خود را 

گرچه اوضمن تأکيد برلزوم تحول درمديريت واجتهاد، کوشيد . اجراکند
تا بااشاره به تداوم برخی شيوه های سنتی بزعم وی مثبت، نظير 
ِ قبل  تدريس ومباحثه و پرداختن شهريه توسط مراجع به طالب از

ازحساسيت روحانيت ومراجع نسبت به ِاعمال ...ردمی وکمک های م
ناگفته نماند که وی ازرابطه موجود . مديريت  وتحوالت جديد بکاهد

بين حوزه ونظام چندان راضی نبوده  وآن را بطورآشکاروضمنی  
او حتی درجائی فراتررفته وبه آنها هشدارمی دهدکه .انفعالی می داند

المی موجب لطمه شديد به حوزه بدانندهرگونه ضربه به نظام اس
گره زدن .واهميت دين نيزخواهد بود و تروخشک باهم خواهند سوخت

سرنوشت نظام وسرنوشت دين وحوزه به يکديگرازشگردهای خامنه 
ای برای جلب حمايت فعال حوزه ازنظام دراين مسافرت ودرسخنرانی 

  هايش بود
ه او به رويکرد ازنکات مهم ديگرسخنان خامنه ای درقم  انتقاد وحمل

اين .است) سکوالريسم(اسالم منهای روحانيت واسالم منهای سياست
موضع گيری را بايد نخستين واکنش علنی وی نسبت به منازعات 
ومشاجراتی دانست که مدتی است درميان باندهای حاکم وبطوراخص 
بين اصول گرايان سنتی و احمدی نژاد وحاميانش بوجود آمده 

باتوجه به نارضايتی بسياری که درميان  اين موضع گيری.است
روحانيون  نسبت به مواضع دولت وحمايت تقريبا بی قيد وشرط 

گرچه اين موضع .خامنه ای ازدولت وجود دارد واجداهميت است
گيری  رويهمرفته  بااحتياط وکلی صورت گرفته وسعی شده که 
ن مستقيما خطاب به دولت نباشد و تنش های درونی حاکميت را دام

  .نزند
  !مأموريت جديد وبی سابقه برای روحانيت

برای آنکه به جايگاه جديد حوزه وروحانيون درطرح خامنه ای پی   
  :ببريم نگاهی به عبارت زير گوياست

به علت ذات وماهيت دينی جمهوری اسالمی،نظريه پردازی درهمه "
عرصه ها ازجمله سياست،اقتصاد،مديريت ،مسائل تربيتی 

شور برعهده علمای دين يعنی کسانی است که اسالم وديگرمسائل ک
اودرهمين رابطه بويژه " رامی شناسند ومتخصص اين امرهستند

ازجمله محتوای برنامه های (برحضورروحانيون درعرصه رسانه 
خألحضورروحانيت را .آموزش وپرورش تأکيد کرد) صدا و سيما

علوم موجب روی آوردن به نظريه های غربی وغيردينی بويژه در
واين حضورهم بيش ازحضوردراجرائيات، درتوليد .انسانی دانست

  .باصطالح نرم افزاری و نظريه پردازی نهفته است
همانطورکه ازفرازهای فوق معلوم است،خامنه ای نظريه پردازی 

براساس تعليمات ..... درهمه عرصه هاحتا اقتصادی ومديريت و
لبته تغييرکامل  معادله ای واين ا.مذهبی را ازوظايف حوزه ها می داند

است  که تاکنون  ازرابطه حوزه ودانشگاه  درنظام اسالمی وجود 
اکنون ديگرپيوند اين دو با حفظ استقاللشان مطرح نيست . داشته است

بلکه اکنون اين حوزه است که تماما بايد محتوای دروس موسوم به 
! آنها بپردازد علوم اجتماعی را توليد  کند وبه نظريه پردازی پيرامون

چراکه درتحليل ماليخوليائی وی منشأ عصيان ورويگردانی جوانان 
. ونسل جديد ازنظام ريشه درآموزه های دانشگاهی ومدرسه ای دارد

مقابله با .چراکه دشمن ازاين کانال انقالب نرم خود را به پيش می برد
امت - دولت"امروزی شدن،جهانی شدن،گشوده شدن درب قلعه 

سنتی،سربه هواشدن - رفتن باورها وفرهنگ های بومی ،ازدست"ها
جوانان ودين گريزی وآخوند گريزی،يعنی دودشدن همه آن چيزی که 
اقتدارمذهب وروحانيت ونظام برپايه آنها استواربوده است وبه 
بادرفتن آنچه که درطی بيش ازسی سال کاشته شده بود،مهمترين 

ست آوردهای مدرِن می جنگم باهمه د.مساله اکنون بشمارمی رود
رفتن به جنگ آسياب های بادی توسط ! علوم اجتماعی پس هستم

نيروئی که زمانه اش سپری شده ونشانه هائی ازاحتضار وعدم توقيق 
دربازتوليد استبداد مذهبی را درخود مشاهده می کند،درونمايه تهاجم 

ه کارگا"احمقانه رژيم به علوم واوج توهم ابلهانه اش به توليد آن در
گرچه روی آوردن به چنين انحطاطی، .را بيان می کند" حوزه

ازنظرقوس بلند تاريخی درحکم سوزاندن تتمه انرژی باقی مانده يک 
پديده غيرتاريخی و واپسگرا ست، تا با ازنفس افتادن کامل عروج به 
مرحله تازه تاريخی امکان پذيرشود،اما سوای تحليل رفتن، درقوس 

ناک وتباهی آفرين است ومستلزم برافراشتن کوتاه تاريخی بسی درد
پرچم اميد و مقاومت سنگربه سنگردرتمامی حوزه ها تاباکمترين 

. خسارت وويرانگری مسيربهنگام شدن ورهائی گشوده گردد 
جمهوری اسالمی دروحشت ازققنوسی که ازدل خاکستر وازنسل 
 نافرمان وسربه هوا برکشيده است بنابه سرشتش خود را ناچار می

بيند که ازسنگری ارتجاعی تر ومنحط تر ازآنچه که تاکنون درآن 
شکنندگی وپاشنه آشيل رژيم نيزدرهمين . قرارداشته به مقابله بپردازد

رويکرد واپسگرايانه تربه نيازحياتی جامعه به تغييروتحوالت ريشه 
ناگفته نماند وضعيتی که خامنه ای به عنوان مرکزثقل نظام . ای است

ن قراردارد اعالم جنگ و شروع حمله پيشدستانه است اسالمی درآ
بدون آنکه مهمات اصلی به جبهه رسيده باشند وحتی بدون آنکه 

اوبنابه مقتضای منطق حرکت بسوی !. هنوزتوليد شده باشند
قهقرا،فرسنگ ها ازجنبش و زمانه خود عقب ترمانده و گزيزها 

صفوفش واقدامات پيشدستانه اش حاصلی جز بهم ريختن بيشتر
اوبه علوم دانشگاهی وبه دنيای مدرن اعالم جنگ . نخواهد داشت

داده و آنها رامعلق کرده وباحربه الئيک بودن به جان اساتيدو علوم 
افتاده است، بدون آنکه حتی يک مثقال نظريه های جايگزين داشته 

توسل او به حوزه برای توليد آن ها جزغربال کردن باد ودويدن . باشد
کيست که نداند دخيل بستن به حوزه برای . دنبال آب نيستدرسراب ب

. توليد نظريات علمی به چيزی بيش از بالهت سياسی نيازمنداست
گويا عالوه برخشم ونفرين زمينيان او گرفتارخشم خدايان آسمانی هم 

چنانکه دراين گونه موارد معمول است وقتی نظرلطف . شده است
قبل ازهرچيز سراغ زايل کردن  خدايان  ازديکتاتوری رخت بربندد

نيازی به ! عقل وی رفته و نعمت خردورزی را ازوی می ستانند
ازميان صد ويک دليل .پيشگوئی کردن سرنوشت اين پروژه نيست

دخيل بستن به امام زاده حوزه برای توليد نظريات - همين يک دليل
ين فقط بايد ازاين خدايان خواست که ما را ازگزند چن.کافی است- علمی

چرا که ! فرمانروايان عقل ستانده ومشرف به مرگ درامان نگهدارد
اگرفرجام شکست اين گونه تالش های مذبوحانه ازپيش روشن است 
اما بهمن ميزان ويرانگری وآسيب رسانی به آنچه که نبض زندگی 
درآن می زند ونشانی ازعلم وزمانه دارد ،نيزواقعيتی 

  . انکارناپذيراست
وس وی در قم بايک دوجين برنامه درخرجين، وچنين هست که جل

برای تحقق معجزه توليد علوم انسانیِ  نشأت گرفته ازدين، صورت 
باچنين هدفی البته جزدخيل بستن به روحانيت وبقول وی .می گيرد

بااين . متخصصين دردين ومعارف اسالمی،گزينه ديگری وجود ندارد
ال به همه رويکرد او به حوزه دوجانبه است ودرعين ح

قصدساختارمندکردن  وبکارگيری آن  درقالب نيازهای حکومت 
درفازبحرانی  جديد، وبه عبارتی ديگرحکومتی کردن کامل حوزه، 

مگرنه آنکه همه چيزدرخدمت مصلحت بقاء نظام است و .نيزهست
حکومت دينی وقتی پنبه دين را . تداوم نظام مهمترين اولويت آن؟
آرزوی نيرومند ميليون ها تن تبديل  درجامعه زد وسکوالريسم را به

کرد وهنگامی که  جامعه را به تباهی کشاند،اکنون به فکر دست 
قصد اصلی . آموزکردن کامل حوزه باقی  برای نجات خود افتاده است

ازاين مسافرت ده روزه به قم نيزسروسامان دادن به مديريت حوزه 
گ تر هدف ايجاد حوزه ای ارگاني.واصالحات ناظربرآن بود

وهمسوتربانيازهای نظام درمقابله باچاش های عظيمی است که با آن 
اوديگرخواهان يک روحانيت بی وظيفه ومنفعل .مواجه شده است

وصرفا حمايت لفظی بی خاصيت نيست بلکه مسأله مرگ وزندگی 
بی جهت . نظام درپيش است که ضرورت تالش بيشتری را می طلبد

شت مشترک نظام وروحانيت نيست که خامنه ای نسبت به سرنو
اهرم . وخطر مشترکی که درکمين آنهاست هشداربی سابقه ای می دهد

های اصلی اوبرای اين منظورعالوه  برحربه تهديد وتطميع، فعال 
کردن جامعه مدرسين قم تاسرحد حتی معرفی مراجع،تقويت نيروی 

تحت ) حزب الهی ها -يا همان طلبه(فشارطالب باصطالح انقالبی
ن بدنه حوزه  وباألخره يک برنامه عملی تحت عنوان عنوا

خامنه ای برای جاانداختن اين برنامه مدت . منشورروحانيت است
اقامت خودرا يک روزهم تمديد کردتابتواند نشست دومی با جامعه 
مدرسين برای تشريح بيشتر و عملياتی کردن نقشه خود صورت 

ه ای به اين جامعه،به نگاهی به شماری از دستورالعمل های خامن.دهد
جهت گيری :خوبی نحوه مديريت حوزه درمنشوراو را برمالمی کند
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کلی درحمايت ازدولت،پيگيری تدريس بحث واليت فقيه 
،ضرورت طرح علوم انسانی برپايه مبانی 88درحوزه،واکاوی فتنه 

دينی،ضرورت ايفای نقش حوزه درمسايل مختلف وتأمين ُبعد نرم 
ی،اعالم موضع شفاف سياسی توسط جامعه افزازی کارهای فرهنگ

مدرسين عليه کسانی که برضدخط امام اقدام می کنند وباألخره تأکيد 
  ...مأموريت حوزه و) منشور(برتدوين بيانيه

باين ترتيب جهت گيری  وظايف عملی تازه ای بردوش حوزه نهاده 
اما منشأ چنين رويکردی به حوزه بيش ازکنترل ومسائل . می شود
دربيرون ازآن قراردارد ودراساس ازچالش عظيمی سرچشمه  حوزه

می گيرد که حکومت اسالمی درشرايط کنونی با آن مواجه گشته وآن 
چيزی جزگسست درچرخه بازتوليد استبدادمذهی وحکومت والئی 

هدف های مندرج در تجديد سازمان حوزه ودرسطح جامعه تنها .نيست
ين مردم وحاکميت شکاف عميق ب:درگستره آن قابل درک است

ورويگردانی آنها ازنظام ومذهب وفقدان چاپای اجتماعی قابل اتکاء 
برای ماندن، لزوم کنترل مضاعف بر وضعيت انفجاری 

يا به بيان دقيق تر ضداصالحات " اصالحات "درکنار
ناظربربازپروری نسل جديد وفرهنگ جديد براساس الگوهای 

ی با اقتصادی،تجديد جديدوباألخره گره خوردگی مطالبات سياس
سازماندهی عمومی را به اولويت نخست رژيم برای تأمين بقاء خود 

گوئی که درپی خيزش مردمی اخير تمامی خرمن .تبديل کرده است
انباشته شده سی ساله رژيم دودشده و ببادرفته وجزسرزمين سوخته 

ضرورت شروعی تازه ازنقطه ای .چيزی برايش باقی نمانده است
ه تر ومبادرت به يورش رودررو درشرايط انفجاری و واپسگرايان

آتش زيرخاکستر،گرچه باقواعد مسلم  جنگ يعنی اجتناب از اعالم 
جنگ و تهاجم مستقيم دراوج ضعف وشکنندگی 
درتضادقراردارد،امانکته دراين است که رژيم دروضعيتی قرارداردکه 

شدن  هرگونه تاکتيک تدافعی وکم شتاب را درحکم خودکشی ومتالشی
تهاجم به هنگام "آيا بزبان طنز رانده شدن رژيم به بليه .خود می داند

! رابايد حاصل روی گرداندن همان خدايان آسمانی دانست؟" ضعف
جنبِش آن انبوهه . آری ولی اگرآن را بازتاب نبرد خدايان زمينی بدانيم

بی قراری که زمين را زيرپای حاکميت داغ کرده ومجال يافتن چاپای 
آنچه را که خامنه ای به عنوان اهرمی . ئن ازاو سلب کرده استمطم

برای تغييراوضاع به آن دخيل بسته است،حزب ديسيپلينه شده 
ِعده ُوعده و آن لشکرعظيمی که قراراست هم نظريات علوم -روحانيت

اسالمی به عنوان آلترناتيو علوم دنيوی والئيک مسلک را توليد 
ه ودانشگاه وکوی وبرزن وادارات وهم برسرهرمدرس) به بافد(کند
به عنوان کنسول ونماينده تام االختيارواليت، کنترل وضعيت ... و

وپرورش  نسل جديد وهمه زندگی را برعهده بگيرد  وهدايت کند؛ 
درواقع بازتاب . خود دچارچنددستگی وبقول خود وی  انفعال است

ود شکاف بين مردم وحاکميت  وفشارازپائين صفوف حوزه يعنی خ
نبايد فراموش کنيم که روحانيت برای .امامزاده را آشفته کرده است

حفظ موقعيت سنتی  وحفظ وگسترش دامنه مقلدين و تأمين هزينه 
های مرجعيت وحوزه وحفظ استقالل نسبی خود به خصوص درشرايط 
نارضايتی عمومی نسبت به حاکميت ودين گريزی ناشی ازآن بايد به 

صيانت " مردم داری"يانديشند وازراه ورسم منافع درازمدت خود نيزب
واين درحالی است که حتی پايگاهی چون .به عمل آورد

بازارنيزازوضعيت کنونی شکوه دارد ويا بخش هائی ازحاميان مراجع 
عالوه براين، شکاف های تازه . قراردارند"سبز"وروحانيت درجبهه 

م را  تشديد ای دربين اصول گرايان دهان بازکرده که آسيب پذيری رژي
کرده  ونيازخامنه ای به تأمين پايگاهی قابل اتکاء برای کنترل موازنه 

ببادرفته اش ازطريق حمايت " مشروعيت"درونی حاکميت وبهبود 
وباألخره بايد به فشارهای روبه افزايش بين .حوزه ها بيشترشده است

دگی المللی اشاره کرد که درفقدان پايگاه  اجتماعی قابل اتکاء برشکنن
مجموعه عوامل فوق تعادل رژيم را بهم .وضع موجود افزوده است

ريخته، چرخه بازتوليد اقتدارواليت فقيه درجامعه با بحران مواجه 
درکوتاه مدت ممکن است بتوان، .شده و سخت به زيرسوال رفته است

ازاين . اما دردرازمدت نمی توان بطور يک جانبه برسرنيزه تکيه کرد
ی بکارافتادن مجدد چرخه بازتوليداستبداد واليتی به روالزم گشته برا

موازات اهرم سرکوب، دستگاه های ايدئولوژيک وحزب 
،تأمين سيستم کنترل جامع ايدئوژيک وباصطالح ترميم "روحانيت"

ولو درقالب های تازه . مشروعيت متالشی شده اش را بازسازی کند

کثريت ولوبه شکل يک اقليت خوب سازمان يافته،درکناريک ا
الگوی کره شمالی ازاين جهت . ولومخالف ولی به انفعال کشيده شده

واقعيت کنونی حاکميت چنان است که  .نمونه خوبی برای وی است
جزشمشيربرهنه واقتدارارگان های سرکوب،رژيم درهيچ نقطه 

گرچه رژيم توانسته درکوتاه . وقلمروی اقتدارواقعی  وقابل دوام ندارد
وخشونت زياد وايجاد خفقان، طوفان برخاسته مدت به ضرب سرکوب 

را کنترل کنداما بدون تأمين عوامل درازمدت،نمی توان ازاميد به آينده 
اکنون چه دردانشگاه ها و  مدارس .هيچ حکومتی سخن به ميان آورد

و درادارات و چه درمناطق ملی وخيابانها و در خانه های شهروندان 
باهمه اعوان .... خود می داند و  که رژيم آنها را تحت قلمرونظارت

اتوريته ای که .وانصارش همه جا دراقليت وانزوای محض است
قراراست درهمه جا حضورداشته باشد،حضوری نارسا و کمرنگ 
دارد و اگرهرلحظه فرصتی برای عرض اندام اين انبوهه بی قرار 

قدرت نظامی .فراهم شود همه جا حاکميت بازنده ومغلوب خواهد بود
کوب بخصوص درزمانه ما،هرگزنمی تواند جايگزين حمايت وسر

دربدترين حالت .وپايگاه اجتماعی قابل قبول برای هرحکومتی بشود
اگرنه رضايت نسبی، دستکم انفعال عمومی بايد پشتوانه سرنيزه 

دست اندرکاران رژيم خوب می دانند که . برای تداوم حکومت باشد
به " آتش فتنه"ن موقتی اگربه موازات سرکوب وپس ازفرونشاند

عوامل مکمل ديگرنيانديشند آنچه را که به ضرب سرکوب وچماق 
بااين وجود گفتنی است . بدست آورده اند قادربه حفظش نخواهند بود

که راهکاررژيم به مقتضای طينت خود درتأمين سايرعوامل بقاء ،نه 
دررفرم واصالح نظام کنونی بلکه درجهت ضداصالحات و بازگشت به 

ازاين رو به موازات .ناکجا آباد درحوزه های فرهنگی  وسياسی است
آزاد سازی قيمت ها، لزوم انقباض فرهنگی وسياسی وتجديد 
سازماندهی وآرايش وبازپروری نيروهای اجتماعی تازه تربيت شده 

نسل .دردستورکار قرارگرفته است... درهمه جا دردانشگاه ومدارس و
ی ونافرمان ازآب درآمده وبدون نسل پرورده شده درطی سه دهه عاص

تازه و آينده ساز ووفاداربه نظام هيچ آينده ای برای آن 
متصورنخواهد بود،مگرآنکه درزيرسرکوب نسل عاصی بتواند به 
بازپروری نسل تازه الاقل درحد نياز حداقلی برای حکومت کردن نائل 

گمان است گرچه همه مجال ها ببادرفته اند،اما  خامنه ای براين .آيد
بزعم .که با يک  طرح اثباتی وضربتی اين امرقابل تحقق خواهد بود

وی حوزه وروحانيت،درکنارسپاه وبازوی نظامی،اگرکه درجهت 
نيازهای حکومت به خط شوند، نقطه شروع خوبی  برای پيشروی به 
سوی اين هدف درسطح دانشگاه  ها ومدارس وبطورکلی درمقياس 

. نازعات باندهای درون حاکميت وجود داردجامعه و هم چنين کنترل م
اوبراين گمان است که باين ترتيب خواهد توانست رنگ وروغنی 
برچرخ دنده های زنگ زده ودرحال ازکارافتادن چرخه واليت بزند 

ايدئولوژيکی بوجود –وتوازنی بين بازوی نظامی و بازوی اسالمی 
  . آورد

  روحانيت يک پارچه وجود ندارد
سطورقبلی اين نوشته اشاره شد نبايد روحانيت را يک همانطورکه در

بهمين دليل برخورد خامنه ای نيز با آن يکدست نبوده . دست ديد
دراينجااشاره . وازيک سياست چندوجهی دربرابرآنها بهره می گيرد

کوتاهی به صف آرائی های کلی واصلی موجود روحانيت خالی ازفايده 
مراجع ومدرسين  وطالب  بطورکلی ودرهمه سطوح آن از :نيست

طيفی که اساسا به حکومت اسالمی ونظام .چهار گرايش مشهوداست
اسالمی وواليت فقيه باورندارد وآن را به معنی حکومتی شدن دين 

اينان . می دانند وخود شامل  روحانيون سنتی ونوانديشان  می شود
هرکدام به روايتی ازاستقالل حوزه وجدائی دستگاه دولتی  ودينی 

اعم ازنوع (بقيه را که درطيف مدافعان واليت فقيه.دفاع می کنند
می گنجند می توان به لحاظ رويکرد سياسی ) مطلقه ويا مشروطه اش

طيف منتقدين که درعين باوربه  : اشان درسه طيف زيردسته بندی کرد
نظام اسالمی وواليت فقيه اما ازيکه تازی وعملکردگردانندگان دولتی 

آنها درمجموع ازجنبش .حوزه ناراضی هستندوتعرض آنها به 
کسانی چون صانعی و دست غيب وبيات .حمايت می کنند"سبز"

تعداد اين قبيل . دراين زمره هستند.... زنجانی ويامجمع محققين
. روحانيون درقم واستانهای ديگرنيزکم نيستند وزيادترهم می شوند

فقيه  دوم طيف ميانی است  که ضمن باوربه کليت نظام وولی 
انتقاداتی به بخش هائی ازحاکميت و برخی عملکردها وغالبا 
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اين ها که شماری ازمراجع صاحب نام . ازموضعی ارتجاعی تر دارند
ومدرسين درميان آنها هست همان کسانی اند که  بزعم خامنه ای 

وطيف سوم نيز حاميان فعال .درحمايت ازحاکميت منفعل می باشند
باح يزدی وهمدانی ويا اکثريت جامعه حکومت ومراجعی هم چون مص

طيف نخست درواقع اکثرا مغضوب حاکميت و .مدرسين قم هستند
دستگاه واليت بوده وخامنه ای نيزدر مسافرت خود سخت درصدد 

مخاطبين حمله به فتواهای موردپسند .منزوی ساختن آنها بود
به موازات تاکتيک  انزوای .استکباروعرف اساسا شامل آنها می شد

ين بخش،هدف اصلی وی جلب حمايت فعال تر طيف ميانی ازسياست ا
های حاکميت واز مديريت حوزه ها وبرنامه ريزی دراين رابطه  

  .توسط روحانيون حامی حکومت بود
چنانکه ازدست بندی فوق می توان نتيجه گرفت،درمعنای جدائی دين 

دسته ازحکومت ويا عدم باوربه واليت فقيه درغييب امام زمان تنها 
اول قراردارد که خود به رويکرد سنتی و ارتجاعی ونيزنوانديشان 

وبقيه طيف ها نيز درکل مدافع نظام واليت . روحانی تقسيم می شوند
فقيه ونظام مذهبی هستند وازآن ميان طيف اول ازموضع اصالح طلبی 
با حاکميت درگيراست وطيف ميانی هم عموما ازموضع ارتجاعی 

ائين با حاکميت مسأله دارد وبا سياست نه سيخ وبعضا تحت فشارازپ
بی شک اکنون که حاکميت به .بسود ونه کباب روزگارمی گذراند

سراغ آنها آمده است،تداوم دوران خوش نشينی سياسی ،هم به ميخ 
وهم به نعل زدن، اگرنگوئيم به پايان رسيده ولی با دشواری های 

  .بيشتری مواجه شده است
  ت مطلقهرابطه روحانيت ووالي

رابطه واليت مطلقه با ساختارچندمرکزی وپلوراليستی روحانيت 
بخصوص وقتی که واليت . شيعه،دراساس خود چالش برانگيزاست

مطلقه بخواهد درحيطه عمل نيز تحقق همه جانبه پيداکند دامنه اين 
چرا که موجب کنترل روند آزاد فتاوی .چالش ها بيشترمی شود

خامنه ای مدتی .فقيه به حوزه ها می شودوديکته کردن تمايالت ولی 
قبل درگامی به سوی اين هدف درصدور فتوائی  تبعيت سايرمراجع 

بديهی است که گسترش اين . ازحکم واليتی را الزم االجراء اعالم کرد
فرادستی به معنی خلع يد بيش ازپيش اختيارات مراجع و روحانيون 

ن و پی آمدهای ازسوی ديگرعنصرفشارازپائي. حوزه خواهد بود
حکومت دينی است که موجب دينی شدن حکومت و رويگردانی عموم 
ازمذهب ومذهب حکومتی می شود که درصفوف روحانيت بازتاب 

دراين رابطه بويژه بايد به فشاری اشاره کرد که ازسوی .پيدامی کند
مردم و دين باوران درشکايت ازحاکميت به مراجع وروحانيت درمورد 

وارد می شود،بطوری که روحانيان وابسته به ...  وزندان وشکنجه 
حاکميت بشدت منزوی ومنفور می شوند وازپذيرش چنين پست هائی 

نبايد ناديده گرتف که پی آمد چنين  انزوائی ازجمله .اجتناب می ورزند
به معنی کاهش تعداد مقلدين و سهم کمک ها و وجوه شرعی است که 

ل ومشروعيت پيدامی کنندومی سنتا مراجع با اتکاء به آن استقال
توانند به طالب شهريه به پردازندوحتی صاحب فتوا و نفوذکالم 

امری که رشوه و کمک دولتی نه . درجامعه ودربرابرحکومت گردند
فقط جبران کننده آن نيست بلکه  باخوردن مارک آخوند دولتی 

 چنانکه خامنه ای. امتيازات آخوند غيردولتی را هم ازدست می دهند
درسخنان خويش تالش زيادی برای تطهيرآخوند حکومتی و ارزش 

  .قلمدادکردن آن بکارگرفت
  معنای استقالل روحانيت چيست؟

همانطورکه خامنه ای گفته است روحانيت بوجود آورنده ومادرنظام 
وبخش اعظم روحانيت نيزهمواره ازحکومت دينی ووالئی دفاع . است

ه ازديرباز شمارقابل توجهی از بی شک اين واقعيت دارد ک.کرده است
روحانيون درايام غييب، مخالف مقوله واليت فقيه وبه عنوان نايب  
امام زمان،ويا ادغام نهاد دين وروحانيت با قدرت سياسی بوده اند 

والبته الزاما نه مخالف دولتی باگرايش مذهبی ونفودکالم مراجع (
راين ميان ود.وجود داشته اند) دردولت ونظارت کلی برقوانين

شمارمدافعين جدائی دين ودولت به معنی واقعی وسکوالريستی اش  
و اين هم واقعيت دارد که درطی اين مدت .بسياراندک بوده اند

. درمواجهه با تجربه دولت دينی برشمارمخالفان افزوده شده است
درمورد بقيه طيف های روحانيت صرفنظرازتفاوت هائی که درباال به 

ميتوان آنها را چه طيف اول وچه بطريق اولی طيف آن اشاره شد، ن
چرا که درچهارچوب . ميانی را مدافع استقالل حوزه ازحکومت دانست

دفاع ازواليت فقيه استقالل واقعی بی معنا بوده و تنها می تواند به 
معنای محدود اداری آن و درسطح خرده انتقاد به نظام باشد ونه 

حاکميت نيز، نگرانی ازسيطره واليت ومنشأچالش  آنها با. بيشترازآن
مطلقه وسلب حق فتوای آزاد و هم چنين مالحظات مربوط به حفظ 
کيان واعتبار حوزه ها ودين وروحانيت درنزدعامه مردم در درازمدت 

وهمين مالحظات ناظربه ماهيت  مخالفت هاست که لزوم دقت . است
را باتوجه دربکارگيری مفهوم استقالل حوزه دربرابرحکومت مذهبی 

چرا .به باوراکثرآنها به حکومت مذهبی واليت فيقه را گوشزدمی کند
که روحانيت نه فقط درطی سه دهه دروجه اساسی واصلی خود حامی 
حکومت اسالمی بوده است،هم اکنون نيزعليرغم پيدايش منتقدين 
جديدی درصفوف آن و ازجمله ازدرون حاميان نظام واليت فقيه،اما 

نها نه به کليت  نظام واليت واصل حکومت دينی بلکه به  عمده انتقاد آ
آنها نگران وابستگی کامل ونه نسبی حوزه . يکه تازی ولی فقيه است

هم چنانکه نگران .ها به حکومت وحکومتی شدن حوز ها هستند
رويگردانی عمومی ازباورهای مذهبی هستند وهمانطورکه اشاره شد 

ازاين .ر ابرازمخالفت می کنندبخشا حتی ازموضع ماوراء ارتجاعی ت
رو درسخن گفتن ازاين تنش ها نبايد اوال صفوف ومواضع همه آنها 
رايکدست قلمدادکرد و ثانيا  تغذيه آنها ازبند ناف مشترک را که 

بااين وجود .خامنه ای رابطه مادر وفرزند ناميده است فراموش کرد
درفکرادغام  خامنه ای به عنوان تجسم نيازهای نظام ومرکزثقل قدرت

هرچه بيشترحوزه ونظام ويا به بيان دقيق تر حوزه در نظام 
است،والبته چنين ادغامی وقتی ازحدمعينی فراتربرود و استقالل 
نسبی اين دو را نفی کند موجب گسترش نارضايتی حوز ه ها 
ومخالفت خوانی با حاکميت ويا گسترش دامنه انفعال آنها می 

اکنون دربرابراهداف خامنه ای و  واين چالشی است که هم.گردد
  . عملياتی کردن منشورروحانيت وجود دارد

  صف آرائی درونی حاکميت و نقش روحانيت حوزه ها درآن
باتشديدنبرد قدرت وتنش هائی که اخيرا درميان اصول گرايان 
پيرامون مقوالتی چون مکتب ايرانی و مکتب اسالمی وکورش واسالم 

ول گرايان سنتی سعی دارند منهای روحانيت درگرفته،اص
باسنگرگرفتن درپشت ولی فقيه اوال نقش خامنه ای و واليت او را به 

نفس .عنوان  فصل الخطاب وهدايت کننده نظام برجسته ترکنند
برجسته کردن مسافرت خامنه ای  به قم وبرجسته کردن فرازهائی 
ازآن وتالش برای برجسته کردن استقبال پرشکوه ازوی توسط اين 

ثانيا  اصول گرايان سنتی سعی . صول گرايان نيزدرهمين راستابودا
دارندکه  سنگرروحانيت را دربرابر دولت را برپادارند وآنها را 

ثالثا با صف آرائی نهادها . تشويق به موضع گيری ومقابله کنند
وقوای موازی وتحت کنترل خود  هم چون  مجلس و تشخيص 

گان درمقابل قوه مجريه،هم مصلحت و قوه قضائيه ويا مجلس خبر
خامنه ای را مجبوربه حمايت بيشتر ازخود کنندو هم دولت را منزوی 

هدف آنها مساعد تر کردن شرايط  برای تقويت وياحتی .سازند
نا گفته نماند که . تسخيرتمامی قدرت برای موقعيت های بعدی است

سياست حمايت مطلق خامنه ای ازدولت گرچه به تدريج به سمت 
يل وترکيبی ازحمايت وانتقاد نرم می رود،اما وی درمجموع نگران تعد

به .تندشدن شيب اين تنش ها  و خواهان کنترل دامنه منازعات است
خصوص درشرايطی که پای فشارهای خارجی و جراحی اقتصادی 
ونارضايتی های اجتماعی محتمل درميان است اوسعی می کندسکان 

عهذا مواضع اتخاذشده اودرقم م.قدرت درباالدچارشکاف عمده نشود
بويژه درمورد مرزبندی با اسالم منهای روحانيت ونقشی که او 
درفازجديد بحران برای روحانيت درنظرگرفته است موجب رضايت 

  .اصول گرايان سنتی وتقويت نسبی کفه ترازو  بسود آنهاشده است
  
    --------------------------------------------------  
  
ته جالبی که همزمان با حمله به فتوای منتظری برجسته نک-*

فتوای .شد،مقايسه فتوای خامنه ای دراين زمينه با فتوای خود اوست
خامنه ای که ظاهرابه تازگی متن آن انتشاريافته است تنها برحرام 
بودن استفاده ازبمب هسته ای تأکيد کرده است،اما درمورد ساختن بمب 

که البته با عملکرد حاکميت دراين ! ی گويدبرخالف منتظری سخنی نم
  .  مورد انطباق داشته وبيان گرنيات وتصميمات پشت پرده آن است
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  ادامه از صفحه يک 
  

      
  ... یناموس یقتل ها        

  
  

از فرد مورد ............پدر سروه وی راهنگام پس گرفتن عکس و
 ........................عالقه اش می بيند

  . کوتاه وبدون تفسير بود خبر 
از قضا چند روزی بود که مشغول ترجمه مقا له ای درد آوردر باره 
قتل های ناموسی و داستان قتل هولناک زنان ودختران  به دست 

  ..........  لحظه ای مبهوت ماندم و. مردان خانواده بودم 
ا مرا ره.... کار روزانه شروع شده بود اما سروه ، حسينا، امينا، 

سروه ضربه ای کاری به کرختی من،  ما ، زده بود و . نمی کردند 
اين همه سکوت ، اين همه بی .  وجدان ما ن را به پرسش می کشيد 

  !تفاوتی؟
شب به محض رسيدن به خانه باز به . تمام روز با خود کلنجار رفتم 

از آن همه . تنها همان خبر در يکی  دو سايت . سراغ سايت ها رفتم 
  !های رنگارنگ ديگر، حتی دريغ ازيک خبر خشک وخالی سايت

اين خبر وحشتناک هيچ کس را به .گويا هيج کس را ماللی نبود 
گويی همه ذهن ها در اين راستا منجمد شده است .  واکنش وا نداشت 

دفاع از . و فرهنگ پدر ساالری همه را در تار وپود خود بلعيده است
دست پدرش به نام دفاع از حيثيت  حق زندگی دخترک بی پناهی که به

و ناموس به قتل رسيده است شامل حقوق بشر، حق شهروندی، 
نمی شود تا حتی روشنفکران ما دست به قلم برده و آن را ............ 
  .محکوم کنند

زنانی که طبق سنت و يا . قزبانيان قتل های ناموسی ، زنان هستند 
ملک شخصی مردان محسوب قانونا از حق برابر با مرد ،محروم و 

پدر، : زن تنها  ، شئ  است تحت سيطره مردان ، به ترتيب . ميشوند
حق مرگ وزندگی    دختر ، . پدر بزرگ ، برادر، وبا الخره همسر 

کوچکترين عصيان و . همسر ، مادر در دست اين مردان جا به ميشود
ل می آنجا که قدرت مرد زير سئوا. نافرمانی گناهی نابخشودنی است 

رود و حاکميت او بر جسم وجان زن شکاف بر ميدارد ديگر برای 
سر .  سرکوب زن واعمال قدرت مرد کاربرد هر شيوه ای مجاز است

بريدن ، خفه کردن ، سوزندان ودر يک کالم قتل به هر وسيله ای 
قتلی که در ايران قانون آن .  وهمه به نام ناموس شرف و آبرو .......

  .د و مشمول مجازات قصاص نميشودرا قتل نمی شناس
عدم .  قتل های ناموسی ساال نه جان صدها زن را در ايران می گيرد 

تمکين به ازدواج اجباری ، زنا ، رابطه خارج از ازدواج  وحتی يک 
سو ظن ساده ، طالق وازدواج مجدد از مواردی هستند که شامل اين 

رل جنسيت زن است قتل های ناموسی برای کنت. نوع  قتل ها می شوند
اين قتل ها نه فقط خشونت بی نهايت يک مرد به خواهر ، .  

  .  خشونت يک جامعه پدر ساالر به زنلن است . مادروهمسر خود است 
فرشته دو روز قبل به . او از قبل می دانست که کشته خواهد شد «

مرکز نگهداری بيماران روانی جايی که مادرش نگهداری می شود 
اما آنها . از آن ها خواسته بود که اجازه دهند تا آنجا بماند ،رفته بودو

فرشته باز گشته بود و ساکی از لباس هايش را به . به او اجازه ندادند
اين ها را يادگار . دير يا زود مرا می کشند . همسايه شان سپرده بود

دو روز بعد ،جسد او را در حالی که  پدرش به اتهام رابطه . نگه داريد
بعد از سال ها .  مشروع سرش را از تن جدا کرده بود پيدا کردندنا 

سال از خودش بزرگتر بود وبعد از اتهامی که  18زندگی با مردی که 
فرشته نجاتی باکره : پدرش  به او وارد کرد،پزشکی قانونی اعالم کرد

  1» .بوده است
مهم ترين ويژگی اين قتل ها اين است که ازيک طرف کشته شدن اين 

بسياری زنان خود  (زنان هيچ گونه واکنش وثاثری  ايحاد  نمی کند 
حامل و قربانی اين فرهنگ پدرساالر هستند که خود مبارزه با پديده 

و از طرف ديگر اين قتل ها قانونی است ) را مشکل تر می کنند
قانون مجازات همسر خطا کار را .  وشامل مجازات چندانی نميشود

در صورتی که پدر يا . قتل او را به مرد ميدهد مجاز می شماردواجازه

جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود وتنها به پرداخت ديه 
  .و تعزير محکوم می شود

در جامعه ای که زن شهر وند درجه دوم محسوب می شود وطبق  
در جامعه ای که نقش زن . قانون نه يک انسان کامل که نيمه است 

رزندان و جای او در خانه است ،هيچ حقی بر تنها زايش وپرورش ف
بدن خود ندارد وکوچکترين حرکت او کنترل می شود، بايد تاوان 

خط قرمزی وجود دارد که  نبايد . سنگينی را برای آزادی خود بپردازد
زنی که خارج از عرف سنتی و دينی عمل می کند . از آن عبور کند

تعيين کند، از خط  وميخواهد روابط شخصی و نوع زندگی خود را
مرگ  ،  برای : قرمز عبور کرده است و برای اويک راه می ماند 

وحشتناک اين که ، قاتل به کار . برگرداندن آبرو و حثيت به خانواده 
خود مفتخر است، خود را پنهان نمی کند و آزاد می گردد چرا که 

  .مجازاتی در انتظار او نيست
بلکه در کشورهايی که ساختاری  قتل های ناموسی نه تنها در ايران

شبيه ايران دارند و از نطر فرهنگ و سنت به ما نزديک هستند نيز 
افغانستان، ترکيه ، عراق، اردن، مصر،فلسطين،  . وجود دارد 

پاکستان، خالصه در کشورهای اسالمی و  برخی از کشورهای 
  .امريکای التين در زمره اين کشورها هستند

گوش کن دخترم ، گوش کن،من . و بميریدخترم ، بهتر است ت«
اين صحنه در »  .دوست دارم که تو بميری ، بهتر است که تو بميری

. بيمارستانی در ساحل غربی رود اردن در فلسطين اتفاق  می افتد
چند روز پيش ،بعد از يک مشورت خانواده . سعاد در حال مرگ است

خواهر سعاد وارد  شوهر. گی،  پدر و مادر تصميم به قتل اومی گيرند
حياط خانه می شود،پيتی بنزين بر سر او می ريزدو او را آتش می 

تنی چند از افراد روستا بدن جزغاله شده او را به بيمارستان . زند
« .در بيمارستان هم مورد بی مهری پرستاران قرار می گيرد.  ميبرند

که  گويی من بايد بجای تمام زنانی.  در انظار همه من مجرم بودم
آنها تنها مرا به . حيثيت مردان را لکه دار کرده بودند تاوان بپردازم 

اين دليل جا بجا می کردند که زخم هايم متعفن نشود و ميکروب ايجاد 
من را انجا نگه داشته بودند زيرا من بايد . نکندنه برای معالجه من

کنم آنجا بدون اينکه مسئله ای برای خانواده و اهالی روستا ايجاد ب
با اين ايده است که مادرش با شيشه ای پر ازسم به  » .،می مردم

بالينش می ِآيد تا دخترش را قانع کند که خود را کشه واين جنايت را 
با دخالت آخرين لحظه يک پزشک جوان ، سعاد به . خود به پايان ببرد

چرااين همه . شانتاژ تن نمی دهد ومالقات خانواده ممنوع می گردد
ه اين دختر جوان روا می شد؟  عاشق همسايه بودن ، هم خشونت ب

خوابگی با پسر همسايه در مزرعه ، پسر همسايه که به او قول 
پسر همسايه پس از شنيدن .سعاد حامله شده بود . ازدواج داده بود

آشکار شدن عاليم حاملگی ،حکم قتل سعاد را . خبراو را رها می کند
  2.  صادر می کند
  کرد؟  و اما چه بايد

  : به چالش کشيدن نظام پدر ساالری ، شکستن سکوت و تابو ها  
در جامعه ما ، قتل های ناموسی از زمره تابوها است  وتا سال های 

به چالش کشيدن نظام . اخير بندرت به اين مسئله پرداخته شده است
پدر ساالری که عامل اصلی خشونت های  وارده بر زنان و از جمله 

سی است ، در وهله اول  مستلزم  شکستن سکوت قتل های نامو
بايد مسئله قتل های ناموسی را از امری خصوصی به يک . است

معضل عمومی و همگانی  بدل کرده و برای از بين بردن آن مبارزه 
اين کمپين بايد هدف خود . در اين راه بايد کمپينی به راه انداخت . کرد

ع تر قتل های ناموسی قرار را در وهله اول  ،ا فشاگری هر چه وسي
اين  افشاگری ها با توجه موضع جمهوری اسالمی در مورد اين . دهد 

قانونی بودن اغلب موارد و عدم مجازات مرتکبين اين جنايت (قتل ها 
نبايد تنهادر داخل ، محدود بماند بلکه بايددر سطح جهانی هم مطرح ) 

پيش  در مجامع  اين مسئله از طرف کشورهای ديگراز چند سال.شود 
بين المللی مطرح وبا فعاليت مصرانه فعالين حقوق بشر ، ا ز جمله 

اسما . اسما جهانگير به کمسيون حقوق بشر سازمان ملل برده شد 
جهانگير وکيل پاکستانی و گزارشگر ويژه کمسيون حقوق بشر 

گزارش مفصل و تکان دهنده ای از قتل  1999سازمان ملل ، در سال 
در کشورهای خاورميانه ، آسيای جنوبی وبعضی از  های ناموسی

 2000در سال . کشورهای امريکای التين را به سازمان ملل داد
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای در باره ، از بين بردن قتل 
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 125اين قطعنامه که به امضاء. های ناموسی به تصويب رساند 
ی قانونی قتل های کشور رسيد ، از کشورها می خواهد که از مجار

البته اغلب کشورهای مسلمان از جمله ايران . ناموسی را از بين ببرند
اما در پاکستان از ان به بعد مجازات سنگين وحتی . به ان رای ندادند 

اعدام برای مرتکبين قتل های ناموسی در قانون در نظر گرفته شده 
ت پيش بينی در ترکيه مجازات حبس ابد برای مرتکبين اين جناي. است

البته اين قوانين باعث از بين رفتن قتل های ناموسی در . شده است
اين کشورهانشده است اما در زمينه مجازات ، پيش رفت های داشته 
است که خود حاصل مبارزات  بی وقفه زنانی چون اسما جهانگير 
وخواهرش می باشد که عليرغم فتوی مرگ ، سال ها است که برای 

اعی نه تنها در پاکستان بلکه در سطح جهانی مبارزه اين معضل اجتم
اين تجربه به ما نشان ميدهد  که علنی کردن اين معضل . می کنند

. اجتماعی ومبارزه بی امان  اهميت بسزايی دراز بين بردن آن دارد
استبداد . بی ترديد اين مبارزه در شرايط امروز ما کار آسانی نيست

شده بين زن ومرد ، فقر اقتصادی و سياسی ، نا برابری نهادينه 
فرهنگی ، فرهنگ دير پا وجان سخت مرد ساالری ، عدم توجه 

البته سال های ( تاريخی به خصوص روشنفکران مرد به مسئله زنان 
و به خصوص به قتل های ناموسی ) اخير اين توجه بيشتر شده

زی کمپين اما به نطر من باراه اندا. موانعی جدی هستند .............. و
در اين راه آگاه کردن بايد . ، می توان مبارزه ای جدی را به پيش برد 

همراه با حمايت جدی و فراهم کردن امکانات برای زنانی که در 
چرا که تنها ، بدون حمايت ، اين . معرض خطر هستند همراه باشد 

ا لبته .زنان قادر به شکستن سکوت ودر نتيجه افشاگری واقعی نيستند
زمينه طرح مسئله وافشاگری ، د ر سال های اخير در داخل به در 

« کتاب. خصوص از طرف فعالين زن اقداماتی  صورت گرفته است
نوشته خانم پروين بختيار نژاد در » فاجعه خاموش  قتل های ناموسی

اما مسئله فاجعه بارتر از آن . اين راستا بسيار ارزشمند ومفيد است 
مسئله حق زندگی زنان است که . بماند است که تنها در سطح بحث

جان های پر پر شده .  فردا دير است. نبايد به هر بهانه ای گرفته شود
  .رابه هيچ قيمتی نمی توان دوباره بدست آورد

  
                 2010ـ  10ـ   31                                                         

  
  ـ سايت بی پرده با تو 1
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  فرانسوی در باره قتل های ناموسی
  
 
   --------------------------------------------------------  
  

  ادامه از صفحه يک 
  

  ... به نسرين ستوده              
  
 

 شد یم یشد، امضاء ها جمع آور یکه مقاالت نگارش م يطیدر شرا
شد که به خاطر فرزندانش، به خاطر  یخواهش و تمنا م ينو از نسر

اش را لغو  يمتصم........ به خاطر يش،دوستانش، به خاطر آرمان ها
 یاز او انتظار دارند،  انجام دهد، نم يانشرا که اطراف یکند و کار

بس  يگرد: يسمو بنو يرمقلم به دست بگ يانجر ينتوانستم برخالف ا
 .يداست، بس کن

 
که بر  يردگ یم يمیزند، تصم یدر زندان دست به اعتصاب غذا م زنی

او را به  یدانند که او چقدر آگاه است، کس یهمه م. آن راسخ است
او کار خود را . شناسد ینم یو ندانم کار ی،نگر ی، سطح ینادان

خواهد،  یداند که چه م یاو م. يستامروز شروع نکرده و تازه کار ن
داند که فرزندانش  یم یخود بهتر از هر کس. کند یمداند که چه  یم

 یهر لحظه تندتر م يارانشداند که طپش قلب  یم. ينددر انتظار او
به  يدچرا نبا. يردگ یم يمیداند و تصم یرا م يزاو همه چ. شود
و تأمل کرد  يرفترا پذ يمتصم ينا يداحترام گذاشت، چرا نبا يمشتصم

 .نديببرا  يمشتصم یاجرا يجتا خود نتا

به  يدهعد یکه ما با نامه ها يستامر ن ينبه روشن کردن ا يازین
جهت شکستن اعتصابش، فشار زندان و اعتصاب را نه تنها  يننسر

نامه ها او را  ينما با ا. يمدو چندان، بلکه هزاران بار سخت تر کرد
و او را  يمبه او پشت کرد يرفتيم،را نپذ يمشما تصم. يمنکرد یهم راه
که  یو فشار بر زندان يیتنها ينا. يممش تنها گذاشتيتصم یادر اجر
حادثه در زندان است و تنها فرد را  ينرا لغو کن، تلخ تر يمتتصم

 .سازد یمردد و ناتوان م
 

آن آگاه است و در کمال  يجکه بر نتا يردگ یم يمیتصم یزن یوقت چرا
. کند یم يداپ يمو ق يلزند، هزاران کف یآن م یدست به اجرا ياریهوش
خود و  یتوان به طور روزمره در زندگ یرا م یپروسه ا ينچن
رسد و  یبه نظر م يعیطب يارکه بس یپروسه ا. مالحظه کرد يگراند
مثال اگر  یبرا. در آن وجود ندارد یل بد و منفياگونه قصد و خ يچه
او  یدر جلسات خانوادگ ياآ يرد،از همسرش بگ يیبه جدا يمتصم یزن

گذارند تا  یرا در مقابلش نم ياتمام استدالالت دن ياند؟ آکن یرا خرد نم
 يرپدر و مادرش، به خاطر حق یبه خاطر فرزندانش، به خاطر آبرو

ادامه  یبرا یبودن زن مطلقه در جامعه، به خاطر عدم توان اقتصاد
خود بردارد و نظر و  يمدست از تصم يگرو هزاران استدالل د یزندگ
 برد؟ يشرا پ يانشاطراف يمو تصم يلتما
 
زن چه کوچک و  يماتتصم. يمپروسه آشنا را در هر لحظه شاهد اين

نه  يگران،کننده، نه تنها توسط د يينو چه تع یچه بزرگ، چه جزئ
تنها توسط مردان ، از پدر و برادر گرفته تا همسر و پسران، بلکه از 

 يزاز طرف خود زن ن يتمادر، خاله، دختر و در نها يگر،جانب زنان د
 . گردد یم یملغ
 

شغل خود را عوض  يان،و اراده اطراف يمزنان تنها با تصم بسياری
 یم ينخانه نش یمادر" مقدس"به خاطر فرزندان و نقش . کنند یم

مثال  یهمسر به کارها یشوند و به علت حسادت و سوءظن ها
باشد که غالب  یتنها ارزش يلتحص يدشا.  پردازند یم" زنانه"

و  يابیکه به مرحله شغل  مينشوند، اما ه یع نمدختران از آن من
 يانپدر، مادر، عمو، خاله و اطراف ينرسند، مجددا ا یمعاش م ينتأم

بعد از . کنند یم يلشان را به دختر تحم يماتو تصم يالتهستند که تما
که از  ينشود و ا یو ازدواج خالصه م يابیدر همسر يزآن همه چ

 پرستیجهت سر يگرد یمرد دختر خالص شده و او را به" شر"
بر سرنوشت  يژهست که بر جامعه ما و به و یازدواج ارزش. بسپارند

نانوشته معتقد است که زن  یچرا، چون قانون. دختران حاکم است
 .  سرنوشت ساز ندارد یها يریگ يمهنوز توان تصم

 
خانواده، جامعه و  يممستق يرو غ يمتحت فشار مستق يزخود ن زن،

 یم ینظام مردساالرانه به خودسانسور يکدر  یزندگ يدهمشکالت عد
برسد، آن را  یا یروشن و جد يمکه به تصم ينپردازد و قبل از ا

کنند، مطرود و  یآب حرکت م يانکه بر خالف جر یزنان. کند یم یملغ
 يگانهتا ابد ب يابرگردند و " راست"به راه  يدبا يا. شوند یم یمنزو

 .نندبما یاز جامعه و از خود باق
 
در عشق و  يدیترد يچه ينکه نسر يمتوانم بگو یراسخ م يناناطم با

که  یداند هر جمله ا یکند و م ینم يارانشاز  يک يچدرجه خلوص ه
. آنان دارد يانپا یب یاز دوست يتخطاب به او نوشته شد، تنها حکا

گرفته  ينکه نسر يمیبودن تصم يحبه صح یاعتماد یکه ب يريماما بپذ
جامعه  يکشده به زنان در فرهنگ   ینهاد یعتمادا یبود، ب

توانند در  یکه زنان هنوز نم ينبه ا یاعتماد یب. مردساالر است
 .يندگرفته و آن را اجراء نما یدرست يمتصم يرلحظات خط
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حکومت اسالمی، امپرياليسم، چپ جهانی  ا
 و مارکسيستها

  
 گفتگو با حسن حسام

 مجيد خوشدل
 

www.goftogoo.net 
يم   واهيم ببين ی خ يم؛ نم ی بين م و نم ته اي مهامان را بس رمان ... چش س

  .جای ديگری گرم است
روز ی ام ورالس«وقت ه  » م م س ه اسالمی، رژي ا حضور در دارلخالف ب

ازه     » ضدامپرياليست«دهه جنايت را  دام خود جن ن اق می خواند و با اي
ی       های مثله شده  د؛ وقت عزيزان زندانی سياسی چپ را لگدمال می کن

روز اوز«دي الف در »چ انه ای مخ االن رس ا و فع انه ه ب رس ه اغل ی ک
ياه       اک س ه خ ا ب م امريک داری از امپرياليس ام طرف ه اته زوئال را ب ون
ژاد           ه کشيد، احمدی نٰ اری روی آن مال ا سياه ک انی ب نشاند و چپ جه

د روز   » برادر«را ی چن و «پيشتر اش  خواند؛ و وقت وروکرات  »لول ی ب
رين  دوی ت ده ب ن نماين انه اي ر ش ر دست ب العمر رهب وکاستروی مادام
شکل سرمايه داری گذاشت تا از جبهه متحد ضدامپرياليستی داد سخن 
ازی سرمايه  ا در يکه ت وان تنه ان حاضر را نمی ت راژدی جه د، ت ده

  .جهانی و زندگی فالکت بار نيمی از جمعيت جهان خالصه کرد
پانزده سال گذشته بخشی از صورت مسئله زشِت جهان امروز   -در ده

د      وده ان اک نم اعی پ ی و اجتم ای سياس ی و  . را نيروه ران سياس بح
ار شعار سياسی و دو ترجمه     » چپ جهانی«نظری را نمی توان با چه

 .بيات به فراموشی سپرد و به روی خود نياورد
ی« ی در      » چپ ور فيزيک ا حض د ب زاره جدي ه از ه ای  ک ب حرکته اغل

اعتراضی و نيز اتورتيه سياسی در رسانه های جريانات اسالمگرا در  
چهار قاره، کمر گروهها و نيروهای مترقی را به دو نيم کرده، آيا يک  
ت   پ بغاي ن چ ت؟ اي ر نيس ان حاض اقض جه تی و تن ِت پلش ای ثاب پ
ارتجاعی که بخش مهمی از استراتژی سياسی احزاب برادر در دوران 

ود جنگ سر دان خ رين متح ار اصلی ت د، در کن ی کن دگی م  -د را نماين
روی ديگر فاجعه انسانی در قرن حاضر  -جريانات ارتجاعی اسالمگرا

  را توضيح نمی دهد؟   
*    *    *  

ز    فی، و ني م سياسی و فلس ه ای از پوپوليس ا ملغم ژاد ب دی ن د احم بان
ه     داران حکومت اسالمی ب ا «عوامفريبی ويژه ی زمام دوره » تانتخاب

ت   ای گذاش ين پ حکه    . پيش يش از مض ه پ ار ماه ک دوره چه در ي
ران، صحبت از  ات در اي اعی«انتخاب دالت اجتم ردن  » ع ع ک ود و قط ب

ر سر سفره مستضعفان     . دست مافيای قدرت، و نيز آوردن پول نفت ب
های داخل، اين » چپ«طيفی از: بايد گفت» رفقا«برای اطالع برخی از

وريزه می    باند فاشيستی را در عر صه سياسی و در حوزه اقتصادی تئ
رار داشتند   » انتخاباتی«کردند و در ستاد افی  . احمدی نژاد در سايه ق ک

ين   ژاد در دوره پيش دی ن داتوری احم ان کاندي ت حامي ه ليس ت ب اس
کار به جايی رسيد  . رياست جمهوری توجه کنيم تا آه از نهادمان برآيد

رم   کل س رين ش اده ت ب افت ده عق ه نماين رين ک تی ت ايه داری و فاشيس
قرائت موجود از اسالم شيعی فقاهتی، از سوی يکی از فعاالن سياسی  

  . را دريافت می کند» های اعماق  بچه«شناخته شده، صفت
ا    فاجعه، با سکوت چپ مترقی در خارج کشور به اوج خود می رسد ت

  .   سيکل معيوِب فاشيسم مذهبی را کامل نمايد
*    *    *  

ماه گذشته صدها زندانی سياسی و عقيدتی در زندانهای علنی و در ده 
در دخمه های مخفی حکومت اسالمی در زير طاقت فرساترين شکنجه 

د      رده ان ا ک اکرده ه ه ن دسته ای ديگر   . های جسمی و روانی اعتراف ب
ای  وز پ ا هن رده، ام ازجويی های سيستماتيک استخوان خرد ک ر ب زي

ين را امضاء ن ات دروغ داعتراف رده ان دند؛ . ک اوز ش مارانی تج ی ش ب
تعدادی را اعدام کردند و بر سر گروهی ديگر جغد مرگ در حال پرواز 

وده و         . است ل المدت ب د و حبس های طوي ادی تبعي سرنوشت عده زي
  . اين ماجرا سر ايستادن ندارد

ال و     ی ميانس د؛ بخش ف ان نی مختل ای س ار و گروهه ان از اقش قرباني
ايی شخصی و شايد من       طيف. اغلب جوان اند ا قرائته د؛ ب ی مسلمان ان

ود   . درآوردی ی ش ده م ان دي ان آن م در مي دا ه ی خ ان . ب االن زن از فع
د؛       دی ان ارگران ي دادی ک هستند تا معلم و دانشجو و روزنامه نگار؛ تع
ر نسل            ه ب ه باشند ک د دريافت د و حاال باي وده ان بخشی زمامدار امور ب

را  دانهای اي ن در زن الب بهم ه است انق ا رفت ه ه ه شصت چ . ن در ده
تعدادی هم از بد حادثه به بند گرفتار آمده اند و حاال انسانهای ديگری  

  . شده اند
موارد باال بخش بسيار کوچکی از جنايتهای انجام شده ظرف ماههای   
اخير است که در برخی از رسانه های ايرانی در داخل و خارج به ثبت 

ت يده اس ز اش . رس ن ني يش از اي تگيری  پ ه پس از دس رده ام ک اره ک
ا         انواده ه ران،  از خ االن سياسی در استانهای شمالی اي تعدادی از فع

د سرنوشت      . التزام به سکوت مطلق گرفته اند ز باي استانهای ديگر ني
اعی در شهرهای   . مشابهی داشته باشند دامنه سرکوب سياسی و اجتم

اع     ی و اجتم االن سياس ب فع ور اغل ارج از تص ران خ ل و اي ی در داخ
خارج است و آتش فاشيسم مذهبی دامن همه اقشار اجتماعی را گرفته 

م مصداق مخالفت         . است ه دست دادن و بوسيدن مدعوين ه طوری ک
رده  دا ک ا حکومت را پي ی ب ا و  . علن ی از نيروه رای طيف ان ب ا کماک ام

ادل موسوی و         ران مع ر اي سازمانهای سياسی کشورمان، خيزش اخي
  .و خواستهای حداقلی و نازل آنان است کروبی و خاتمی،

ا    د و تنه نيروها و گروههای مزبور خيزش ايران را سه طالقه کرده ان
ردن    ذهبی گ تبداد م ير اس ه شمش انی ک رزاد«زم ود«و» ف و » محم

ا مصيبتا      »منصور« اد ي رده و فري م ب ها را نشانه می گيرد، دست به قل
د  ی دهن ر م انی  . س ت انس وق و کرام ان حق زد اين ی دوغ در ن . يعن

اتی؟   اه طبق ات می        ! ايدئولوژی و پايگ ه وی حق حي ه ب انسان است ک
د ت روسی از مارکسيسم و سوسياليسم  . ده ان قرائ ن درست هم و اي

از     الهای سرنوشت س حرايی ی س ای ص ه دادگاهه ا  ١٩١٨است ک ت
ا سر     ١٩٢٠ د ت اتحاد شوروی را ماست مالی می کند و اجازه نمی ده

وب درآور  اريخ مکت االن    . داز ت وهی از فع ال، انب ه س ن س در اي
ه   ربازان و درج وراهای س انی، ش وراهای دهق ارگری، ش شوراهای ک
ريج   ه ت ی شوند ب اران م ه و تيرب ريالی محاکم ای س داران در دادگاهه

ای کسی برنمی خورد     ردن       . قب ل ک ا تعطي ه ب ود ک ايی ب ن سنگ بن و اي
مه آن تشکيل آموزه های مارکس در اتحاد شوروی گذاشته شد، که ادا

ه        اد ساله بوروکراسی فاسدی ب اردوگاههای کار اجباری و سلطه هفت
  .بود» سوسياليسم واقعًا موجود«نام

ه   درن ب ای انگيزاسيون م زاران انسان در دادگاهه روی ه شرف و آب
بازی گرفته شد و ميليونها انسان را در گوالک ها به نابودی کشاندند، 

روی  ه اب م ب ا خ ت«ام زاب کمونيس واداران اش  »اح اء و ه و اعض
اورد د    . ني ود را ترفن ای موج ار و ارقامه وز آم ت هن ن جماع اي

  . امپرياليسم جهانی می دانند
ه          د ک د باش دآزادی باي تبدادی و ض ه اس ين روحي رای هم ًا ب اتفاق

اروی «صدای انی رسيده         » ديويد ه ی و چپ جه ه چپ ايران ر ب ا کمت ه
و  . است اد ش د اتح ه در نق تی ک ر مارکسيس ه متفک ًا از حلق روی، اتفاق

اد       » حقوق و کرامت انسان «مفقوده ی ه انقي د و نحوه ب شروع می کن
  . کشيده شدن انسان را در آن نظام کذا به نقد می کشد

*    *    *  
ور    ز سپاه پاسداران ت يش نيروهای امنيتی و ني اه پ از حدود هشت م

ان سياسی          ه مخالف ا کلي د و مترصدند ت رده ان و  مخوف خود را پهن ک
ان      ا امک د و ي کار کنن اگون ش ای گون يوه ه ه ش دنی را ب م

د    » غيرقانونی«خروج راهم آورن ان را از کشور ف  -دولت فاشيستی  . آن
ران       ا و شاهراههای اي پوپوليستی همچنان با چراغ روشن در خيابانه
م      از روی انسانها رد می شود و برای جنايتهايش چراغ سبز دارد؛ ه

ی های وط» چپ«از سوی طيفی از ا سکوت شان     -ن ه ب م   -از جمل و ه
  . از سوی همتايان آنها در خارج کشور

اعی   ای ارتج ام ه تراتژيکی نظ ه اس ئله رابط ردن صورت مس اک ک  -پ
ا       د شعار حداکثری در خالء، ب اسالمگرا با چپ جهانی، با سردادن چن

اع از     ز دف ئله، و ني ردن مس ی ک انواده «اخالق ان خ کل را دو » کي مش
د  ی کن دان م ا. چن ی در   ج هامت اخالق ا ش گرا و ب ی، کنش پ مترق ی چ

  .  ميادين بزرگ سياسی و نظری در ده سال گذشته خالی بوده است
ی ی ايران ای سياسی مترق ه«نيروه ده »وظيف ه عه ای بس دشوارتر ب

ه       تالف حجتي ور ائ ه چهره منف زد بخشی از     -دارند، آنگاه ک سپاه در ن
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ه  افکار عمومی غرب، منطقه خاورميانه و کشورهاي ی از قاره آفريقا ب
ن           ای ثابت اي اهی پ ا قالب می شود، و چپ اردوگ عنوان محبوب قلبه

  . سناريو سازيهای تهوع آور بوده است
ا   ۵٧تجربه دهشتبار سالهای   اجرای    ۶١ت ران و م ضد  «شمسی در اي

ت ای      » امپرياليس رب و زور فراورده ه ض المی ب ت اس ردن حکوم ک
ری در  ل بزرگت وم در اش يونال س پ    انترناس ا چ ت، ام رار اس ال تک ح

ه    ه را باخت مارکسيست تا کنون با مخفی شدن در محفل های خود، قافي
  . و ميدان را به حريف واگذار کرده است

  
ا حسن حسام      ی من ب ه گفتگوی تلفن اال جانماي ه ای ب د مرحل طرح چن

  . است
ن گفتگو    ا اي ا حسن حسام       : نکته ای در پيوند ب ی ب پس از تماس تلفن

ار خود را می شنوم    کيفيت صدا  . را نازل می بينم و پژواک کالم و گفت
ه   . حسن حسام می پذيرند تماس تلفنی از سوی ايشان باشد مصاحبه ک

ه           م، شايد برخی از پرسش های من ب شروع می شود، حدس می زن
اما چون مصاحبه شروع شده و چِپ خود را       . گوش ايشان نمی رسد

  .نتها می رساندمرو کرده ام، گفتگو را می بايستی به ا
  .اين گفتگوی تلفنی بر روی نوار ضبط شده است

  
  
  
 .حسن حسام خوش آمديد به اين گفتگو* 
  .متشکرم، سالم برشما -

دودم را در *  واهی مح ه نظرخ ل ام نتيج و ماي روع گفتگ يش از ش پ
ان بگذارم     ا شما در مي ی و    : رابطه با حسن حسام ب اغلب دوستان فعل

ان   دوستان سابق شما؛ مخالف   ان سياسی ت ه من    ( ان و موافق ايی ک آنه
ه    ) باهاشان تماس گرفتم بر اين عقيده بودند که حسن حسام آنچه را ک

ان می آورد و مصلحتها را در نظر        ه زب اور دارد را ب فکر می کند و ب
  .يعنی از دوگانگی های شخصيتی رنج نمی برد. نمی گيرد

اور        د و ب ه فکر می کني ان می     آيا واقعًا شما آنچه را ک ه زب د را ب داري
ا در   ا آنه ی را در رابطه ب ات عقل ا برخی مالحظات و توجيه د، ي آوري

  نظر می گيريد؟
و . از لطف همه دوستانی که شما از آنها پرسش کرديد، سپاسگزارم -

د، از شما     ل کردي از اينکه با همين صداقت اين موضوع را به من منتق
م سپاسگزارم ان. ه ا پرسش ت ی : ام يچ دليل اب دادن ه يچ و ت رای پ ب

مباحث نمی بينم، مگر در مورد معينی که آدم تصميم گرفته باشد، فعًال 
  ...سکوت کند

  ...بسيار خوب* 
ا صراحت کامل       ...  - رديم، من ب که اگر به چنين موضوعی برخورد ک

  . به شما خواهم گفت
ين      *  م چن ا من ه با اينکه من از پيشداوری دادن رويگردان هستم، ام

رده   برداش احبه صريح و فش ن مص ول اي ر در ط ما دارم، مگ تی از ش
  .خالف اش ثابت شود

يم   صورت مسئله ای بسيار    : با يک طرح کلی گفتگو را شروع می کن
ساده بيش از دو در مقابل نيروهای سياسی مخالف رژيم اسالمی قرار 
ه درک و حل آن           ادر ب ا ق ن نيروه د، اي رائن نشان می ده داشته، که ق

ا ساختار     -رژيمی ارتجاعی: اما صورت مسئله. نبوده اند استبدادی، ب
از  ۵٧بهمن   ٢٣سرمايه داری بدوی در ايران حکومت می کند که از 

ته   ا نداش ايتی اب يچ جن ام ه ر   . انج ردم غي ف م ار مختل ل، اقش در مقاب
ه         ا، ک ان سياسی متشکل آنه د و طيفی از مخالف متشکل قرار داشته ان

ا خو   ان سياسی در دو دهه      . ردهصابون رژيم به تن آنه ن مخالف ا اي ام
ه افکار عمومی           م اسالمی را ب ا نتوانستند، ماهيت رژي ه تنه گذشته ن
جهانی منتقل کنند، حتا قادر نبودند از کسانی که در زندانهای ايران به 

د  ت کنن اده حيثي دند، اع يده ش ی  . صالبه کش ا م کال را در کج ما اش ش
  بينيد؟

ن تالشها در عرصه    . ای پرسش دارد برای من حکم قطعی شما ج - اي
ن تالشها از       ه اي وانم بگويم ک های مختلف بوده و من با قاطعيت می ت

ه      د، صورت گرفت تالف دارن م اخ ا ه ا ب ه حت ايی ک رايش ه ه گ از . هم
ا  . مذهبی و مجاهدين بگيريد تا طيفهای مختلف چپ -جريانهای ملی ام

ه ای   اگر اين تالش ها ناموفق بوده، يا کارايی الزم را نداشته، اين نکت

ا شما توافق            وانم ب رد و من می ت ست که می شود روی اش مکث ک
 .بکنم و شروع کنيم چرايی اش را

ه آن عينيت می          *  نم و ب از می ک بسيار خوب، همين اشاره شما را ب
ی سازمانهای مخالف  : دهم  ارز فعاليتهای عمل يکی از ويژگی های ب

المی  م اس رنگو ( رژي پ س ا چ ی   در اينج دگاه سياس دليل دي ب؛ ب نی طل
ما ودن «، )ش ود ب وده » در خ ا ب ام    . آنه ًا تم ته تقريب ه گذش در دو ده

وده،     ود ب ِپ موج انواده چ ان خ ازمانها در مي ن س ی اي ای عمل فعاليته
م جمع می شوند و      : بدين گونه تعدادی سازمان سياسی همسو دور ه

د    ازمان دهن ی ای را س ت عمل د فعالي ی خواهن تقل (م االن مس از  فع
د     ب ان ًا غاي ی عموم کيالت سياس ای     ). تش ر و گرفته ل گي ه دلي ا ب ام

م می           ه جان ه ا ب ه آنه تاريخی، سياسی و فرهنگی طولی نمی کشد ک
د    ی زنن م م ازی را به ز ب د و مي ای    . افتن ی فعاليته ودار کل م نم ن ه اي
  .سازمانهای سياسی ما در خارج کشور

د  ... ( با تصويری که شما داديد، موافق نيستم  - ده ممت در   ) خن شما آنق
ردن اع ک ه دف د ب ور کني ه من را مجب د ک ّو می کني د ! غل ن ح ار در اي ک

انع از   خراب نيست که دائمًا اين چپها به جان هم افتاده اند و اين کار م
اسالمی نايستند و نتوانند آنرا در . آن شده که آنها در مقابل جنايات ج 

کال و حوزه های مختلف    اين تالشها در اش  . سطح جهانی افشاء کنند
ا       م در رابطه ب ه ه صورت گرفته، و من هم يکی از آن افرادی هستم ک
کيالتهای     ا تش ه ب م در رابط نم، و ه ی ک ت م ه در آن فعالي ازمانی ک س

وده ام  ال ب ده، فع ود آم ه بوج ری ک ما و  . ديگ الع ش رای اط ثًال ب م
ان   ترِک م دگان مش ن   : خوانن دی وارد اي وان تبعي ه عن ه ب  از روزی ک

ران درست      ردم اي ارزات م ا مب تگی ب ن همبس ک انجم دم، ي ور ش کش
رديم ن     . ک ران، انجم تان اي وکرات کردس زب دم ران ح ل رهب د از قت بع

ه ادامه اش      . مبارزه بر عليه تروريسم ج  رديم، ک اسالمی را درست ک
دانيان          ن زن ه انجم رد ب دا ک ول پي د تح ود و بع ان ب ان جانباختگ يادم

دتی  ی و عقي د از. سياس ا     بع تی ب تگی سوسياليس کل همبس آن تش
ا آکسيون مختلف و      د دهه مبارزات کارگران ايران را تشکيل داديم، بع

ان هستيد،    . اعتصاب غذاهای مشترک راه انداختيم ه در جري االن هم ک
ه درستی نامگذاری         ه شما ب انطوری ک ا؛ هم کار بزرگتری را در اروپ

  ...کرديد، چپ سرنگونی طلب راه اندازی کرده
  !  يعنی می گوييد، همه چيز بر وفق مراد است؟) با خنده(* 
ويم   - ی گ ن را نم ان، اي د ج ر مجي ويم. نخي ی گ ه  : م ما وظيف ن و ش م

  . داريم، عدم کارايی کافی اين تالشها را بررسی کنيم
سعی می کنم از هويت پرسش ام   . گفتيد، پرسش من غلّو شده است* 

نم  اع ک انزده: دف ته ک  -در پ ال گذش ت س ين   بيس ی در ب الش عمل ه ت لي
ا در          ا شروع خوبی داشته، ام اط اروپ سازمانهای موجود در اقصا نق

د       م افتادن ان ه ه ج ا ب ت آنه از نخس ان ف ی    . هم ای عمل الش ه ه ت چ
ه    ل تجرب ارگری  «جريانهای همسو، مث اد چپ ک ، چه تالش های  »اتح

ل  ه ای مث ک« جبه وکرات و الئي ان دم اد جمهوريخواه ه » اتح ک
ين کوچک و         تشکيالت شما ه   ا کمپ ود، و چه دهه ای قضيه ب م يک پ

ی ا  . محل الش ه ن ت ه اي ايتهای    (در کلي ا در س ی از آنه ناد برخ ه اس ک
ی موجود است وده، )اينترنت ل توجه ب ز قاب ر چي يش از ه ه ب ، آنچه ک

راد       ی و نظری اف ايی های عمل هرز دادن انرژی ها، پتانسيل ها و توان
وده    ا ب ده در آنه رکت کنن ه د . ش را؟ ب م   چ ه ه ل اينک لي

ا  »وحدت«ها و »اتحاد«بودند و هم بحثها؛ هم» خانوادگی«اجتماعات ه
انوادگی      ل خ ا دالي ين کردنه ه نش ذفها و خان م ح د و ه انوادگی بودن خ

  . داشتند
ا آن چپ        - ن چپ ب ادن اي م افت اوًال جلو نرفتن اين تالش ها، به جان ه

ارگری، عدم موفقيت اش آنج      . نبوده اد چپ ک ه   در جريان اتح ود ک ا نب
د      اده بودن م افت ه جان ه م دعوايی نداشتند      . چپها ب ا ه ا ب ا چپه . در آنج

ود       پ در آن وج ای چ ه نيروه ی هم ور واقع ه بط ود ک ا ب کل اينج مش
  ...نداشت

  !شما که داريد حرف من را می زنيد* 
در اتحاد چپ يکی دو گرايش از چپ بودند که در دستور کارشان  ...  -

به همين دليل موفق  . فراتر از توان شان بود وظايفی گذاشته بودند که
اد     . نشدند وظايف شان را به پيش ببرند ان طيفهای رنگارنگ اتح جري

جمهوری خواهان دموکرات و الئيک را خودتان بهتر از من می دانيد، 
ه تصادفًا   . که فقط چپها نبودند چپها گروه کوچکی از آن تجمع بودند ک

ی توانن  ا م د در آنج ی کردن ر م داران  فک ا طرف پ، ب روی غيرچ ا ني د ب
اد عمل دموکراتيک     -جدايی دين از دولت، با نيروهای ملی مذهبی اتح
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 -اما وقتی نيروهای چپ وارد عمل شدند، بخشی از آنها . داشته باشند
روژه   -که بنده هم جزو آنها بودم متوجه شديم که امکان پيشرفت اين پ

اتيو      ه دو آلترن ل ک ن دلي ه اي ن تجمع هست    وجود ندارد، ب . در درون اي
ه   » همه با همی«نيرويی می خواهد که با يک د ک طيفی را سازمان بده

دازی ج     دازی   . صرفًا هدف اش بران ن بران اسالمی است، و در راه اي
د   آن ديگری ج  . پالتفرمی دارد که اصًال با گروه خونی چپها نمی خوان

د و در م .  دم دموکراسی می دان انع مق ا م ورد نقشه و اسالمی را تنه
ام سرمايه داری        د، نظ ه بخواه د ک برنامه و سياست اش شما نمی بيني

  ...را به چالش بکشد
  ...شما روندها را داريد* 
م را نداشتند         ...  - ا ه ار آمدن ب رايش ظرفيت کن ن دو گ ه اي . اين بود ک

  ...اصًال اين اتحاد از بيخ اش اشتباه بود
سياسی و نظری انگشت می    شما داريد به آن به اصطالح اختالفات * 

  ...گذاريد
  .اختالفات برنامه ای بود، نه اختالفات سياسی يا نظری -

  منظورتان از اختالفات برنامه ای؟* 
شما خيلی قشنگ از  ]. قرار داشته[دو برنامه در مقابل اين جنبش ما -

رای        روز ب ين ام ه از هم ی ک د؛ آن چپ ام بردي ب ن رنگونی طل پ س چ
کند؛ استراتژی اش عليه سرمايه داری است و  سوسياليسم مبارزه می

رار      . در اين مسير در مقابل ج  ر نيرويی ق رار دارد، در براب اسالمی ق
داختن ج  دف اش بران ه ه ام . داشت ک ارچوب نظ ين چ اسالمی در هم

  .سرمايه داری است
ت و      *  ود اس ارگری موج پ ک اد چ ناد اتح ی از اس ال، بخش ر ح ه ه ب

ن مشخص است که در جلسات آغ   اد «ازين اي دادی حضور    » اتح چه تع
د      اقی ماندن داد ب ا چه تع ن    . داشتند و در انته ه از اي در ضمن کسانی ک

ات موجود      ه اختالف د ک ا   » برنامه ای «جمع جدا شدند، می دانن وده، ي ب
  .اختالفات فردی، که لباس اختالفات سياسی به قامت شان دوخته شد

ای عم       ا فعاليته د ب ر در پيون ی ديگ ژه گ ا وي پ   ام ازمانهای چ ی س ل
وده  ًا  . سرنگونی طلب، ُغر زدن و کش رفتن نيروهای يکديگر ب و حتم

ن        رای اي ه ب ه خاطر داشته باشيد ک روزی «بايد ب ا چه تيترهای    » پي ه
متأسفانه اين رويکرد غيرسياسی . بامزه ای در نشريات شان می زدند

ود     ور شده ب . در يک دوره طوالنی الويت اصلی اغلب سازمانهای مزب
  ما چه خاطره ای در اين زمينه داريد؟     ش
ام می        - د و ابه ی ذره ای تردي ی روشن و ب من به صورت فردی، خيل

ده    گويم، اگر عضوگيری از نيروهای ديگر از زاويه فريبکاری و پرون
را        روه و سازمان، آن سازی عليه نيروی مخالف باشد، از طرف هر گ

م؛ چه در س       ازمانهای کمونيستی و  کاری ضداخالقی و ناسالم می دان
ورژوايی آن دترين شکل ب ه در فاس ذب . چ ر زدن و ج ر ُغ ابراين اگ بن

اما . شيادانه نيروی سياسی مّد نظرتان باشد، من کامًال با آن مخالف ام
ا     ه او ب ل ک اگر عضوی از اين سازمان به آن سازمان برود، به اين دلي

ن را        د، اي د خود را نزديک می بين ار درست و   مواضع سازمان جدي ک
م  ارزه         . سالمی می دان د، مب ر از من می داني ان بهت ه خودت انطور ک هم

مبارزه را فرد برای چشم و ابروی يک سازمان   . امری ست داوطلبانه
د   ر اساس چارچوب و برنامه سازمانی       . سياسی انجام نمی ده رد، ب ف

د    ارزه می کن او . است که انتخاب می کند و می رود زير آن پرچم و مب
ن ا       ممک ب ب ود متناس ه موج ه برنام ود ک ه ش دی متوج ت در رون اس

ا و آرمانهايش نباشد    د     . خواسته ه اه اش را عوض می کن . پس جايگ
ر اساس    من به هر فرد چنين حقی را می دهم که فرصت داشته باشد ب

  . درک خودش با سازمان ديگر هم آوازی کند
جاری های   بی آنکه ناهن . به پرسش ام در يک اشل کلی پاسخ داديد* 

  .موجود در اين عرصه را ظرف سالهای گذشته مورد توجه قرار دهيد
من که قبًال به تان گفتم، اگر اين مسئله از زاويه فريبکاری، دودوزه   -

دون احساس شرم بکار می          ن واژه را ب ازی باشد، اي بازی و نقشه ب
ع جنبش نيست    ی     . برم که کار کثيفی است و به نف ر سر آن چپ خاک ب

توطئه و کلک بخواهد، عضو اين يا آن سازمان را جزو خودش     که با
  مگر سازمان سياسی دکان است؟. کند
ه،    *  متأسفانه برای برخی از سازمانهای سياسی راست و چپ و ميان

د     ه بکار بردي ا طرح   . فعاليت سياسی مترادف بوده با همين ِترمی ک ام
ما   رای ش ئله را ب ن مس ه اي ود ک ن جهت ب رده  پيشين ام از اي ده ک عم

ارزه        باشم که در چنين فضايی، زمين اصلی و موضوعهای اصلی مب

ايی جايگزين      سياسی و نظری فراموش می شود و روياهای ماليخولي
  .آن می شود

اری       لتهای رفت ن از آوردن خص ت، م دود اس و مح ت گفتگ ون وق  -چ
نم       -کرداری . فرهنگی بيشتر از سازمانهای سياسی صرف نظر می ک

که اشاره کردم، همين دو ويژگی فرهنگی خودش را در     اما همانطور 
د    ی ده ان م ری نش ای ديگ ی   : ج ای سياس ر و اولويته وزه نظ . در ح

ا در دو دهه گذشته    ( تقريبًا کليه توليدات نظری تشکيالتهای سياسی م
ا عنصر        ا ب ه سياسی م من از توليدات فکری نام نمی برم، چون جامع

ن به نيازهای اين خانواده تکه  پاسخ داد) انديشه هميشه مشکل داشته
  . پاره شده بوده، تا نيازهای جنبش

رده       ردی برخورد ک در سالهای گذشته به کمتر مقاله فکر شده و راهب
ل استفاده باشد    وده، تکه های     . ام که برای جامعه ی ايران قاب آنچه ب

دگان اش می    ترجمه شده ای از توليدات فکری ديگران بوده که نگارن
ا را با ضرب و زور سريش به جامعه ايران و جنبش های خواستند آنه

  .اجتماعی اش بچسبانند
  آيا شما نمونه متفاوتی از اين موضوع سراغ داريد؟

د        - ايی داري ه ه م نمون ان ه ًا شما، خودت . من نمونه زياد دارم و مطمئن
تالش های در اين راه زياد بوده، اما اينکه اين تالشها چقدر مثمر ثمر 

حقيقت قضيه   . ه ای است که می توانيم روی اش تدقين کنيمبوده، نکت
ام         د از آنکه حاصل يک قي وجهی از چپ، بع اين است که بخش قابل ت

رد    ن چپ کی     . پيروز ضدانقالب شد، آمد و خودش را بررسی ک ا اي ام
ا          ا آن فرهنگ پ ود و ب ًا حامل مارکسيسم روسی ب بود؟ اين چپ اساس

ود ه ب الهای . گرفت ان س ا  ۵٠در جري ت   ۵٧ت ن چپ هوي بخشی از اي
ی را   ای روس رد و تحليله ف ک راحت داد و آن را تعري ودش را ص خ
يه    ارجی روس رد از سياست خ ت ک وزه سياست تبعي ذيرفت، و در ح پ

ا   . شوروی آنزمان رايش ت ن گ ام  « اي ه     » خط ام ايعی ک پيش رفت و وق
وديم  اهدش ب تاد  . پس از آن ش پ ايس رايش از چ ک گ ا ي ور . ام ه ط ب

ازمانی که من عضو آن هستم، به روشنی اين ديدگاه را نقد مشخص س
رد  ه حسن حسام هستم، جزو کسانی       . ک وديم؛ من ک ا استالينيست ب م

د   ی ش الق م ا واژه استالينيست اط ه آنه ه ب ودم ک وديم،  . ب د ب ا معتق م
م         ا ه وب م ی سوسياليسم مطل شوروی سوسيال امپرياليسم نيست، ول

  ...نيست
  ...دبه پرسش ام توجه کني* 
ما به مرور ساختار سوسياليسم غيردموکراتيک؛ سوسياليسمی     ...  -

رار     ورد پرسش ق ود را م ده ب ا ش تبداد بن ه اس ر پاي وروی ب ه در ش ک
رديم  ه       . داديم؛ جمع بندی های مکتوب ک نم، ب من شما را دعوت می ک

د  . اسناد کنگره اول ما که حدود بيست سال قبل منتشر شده، رجوع کني
ا د م د نق ه  ببيني وان کمونيستهای پوپوليست، ب ه عن ان؛ ب ه خودم را ب

ام سياسی شوروی را نمی          ودن نظ ه ضددموکراتيک ب مثابه کسانی ک
ودن  . ديديم ضمن اينکه شکست اتحاد شوروی را در غيردموکراتيک ب

رديم  دی ک ع بن ی . اش جم ارچوب حزب د در چ ان رون ر  -در هم ه ب البت
نيم؛ آزادی بی قيد و شرط سعی کرديم خودمان را اصالح ک -روی کاغذ

ور      راد مجب ه اف رديم ک سياسی را آورديم و مبانی برنامه ای را تنظيم ک
د      ا را بپذيرن ه      . نباشند، سرتاپای برنامه سياسی م د تهي ا سه بن ا م حت

د، جزو سازمان باشند        ول دارن د را قب . کرديم که کسانی که اين سه بن
  ... مارکسيست نباشنديعنی در واقع اعضاء سازمان می توانند لزومًا 

  ...ببينيد* 
  ... همانطور ما شروع کرديم...  -

  ....متوجه هستم* 
ه حق رأی   . و در باره ساختارهای حزبی به فراکسيون رسيديم  ...  - ب

  ....عمومی رسيديم
  ...شما به پرسش ام توجه نمی کنيد* 
مل  اما آنچه را که مکتوب کرديم، آيا در ع. اينها را ما مکتوب کرديم -

ويم  : توانستيم به همه آنها وفادار بمانيم؟ من با صميميت به شما می گ
ه پيش         ايی را ب ا دست و پاشکسته چيزه ا و آنج اينجا و آنجا نه؛ اينج

  ...برديم
ن  *  به هر حال اسناد و مدارک سازمان راه کارگر نشان می دهد که اي

ران يک ماهيت و عملکرد سياسی داشته، و در خار        ج سازمان در اي
  . کشور ماهيت و عملکرد سياسی متفاوتی
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دگاههای           ا و دي ل ه د و تحلي ی کني اره م اهی اش پ اردوگ ه چ ما ب ش
د     . سياسی اش را نقد می کنيد ن چپ می خواهي گمان نمی کنم با نقد اي

  . مواضع سياسی چپ غيراردوگاهی را ثابت کنيد
ر شرق و    : بحث مان را عينی تر می کنم ايی نظي  مدتهاست روزنامه ه

اعتماد در ايران، و حتا مجالتی نظير آفتاب نقدها و مقاالت پوپوليستی 
ته       ه رش ادی ب ی و اقتص م سياس رمايه؛ از نئوليبراليس ام س ای از نظ

ردن         وريزه ک غ و تئ ا تبلي ه هدف اغلب آنه د ک اقتصاد  «تحرير آورده ان
  .و نظام سياسی حاکم بر کشور ايران است» احمدی نژادی

ردن   : دمان شالق بزنيماينجا بايد به تن خو نيروهايی که برای سرفه ک
د «يکديگر او          » نق ا شاخ گ ارزه ب می نويسند، چرا در زمين اصلی مب

پ          ًال چ تند؟ اص ا هس ما کج ای ش تان و رفق وند؟ دوس ی ش ر نم درگي
  تشکيالتی مقيم خارج می داند در آن جامعه چه می گذرد؟

و با مسئوليت   آقای خوشدل عزيزم، بگذاريد دو نکته را با صميميت -
در ميان نيروهای سياسی ايران، چه اپوزسيون : تمام برای تان بگويم

ی، هيچ     -قانونی و چه اپوزسيون غيرقانونی؛ ملی ذهبی، مل مذهبی، م
اد از           ا شکسته انتق رای دست و پ ه گ دازه همين چپ فرق نيرويی به ان

ا شکسته ی         . خود نکرده دازه همين چپ دست و پ ه ان هيچ نيرويی ب
رده   فرق الش نک رد؛ ت ی فاصله بگي ه گراي رده، از فرق را تالش نک ه گ

واقعًا اگر مجموعه نقدهايی که شما؛ . ضعفهای خودش را به نقد بکشد
د     ان کردن ته خودش ه گذش بت ب ا نس الحات در    ... چپه ام اص ه گ ام ب گ

اعی        روی اجتم را در هيچ ني رفتارشان کردند تا مسائل نظری شان، آن
د       ) با خنده(. ديگری پيدا نمی کنيد ه باي ی نيست ک ن معن ه اي البته اين ب

ه   . طوق طال به گردن آنها بياندازيم آنقدر خطا در درون همين چپ فرق
ی همه حقيقت         يم، ول ا را فراموش کن د آنه گرا وجود داشته که ما نباي

ا         . چپ اين نيست ا و آنج رده، اينج ه خودش ک ه چپ ب ايی ک در انتقاده
اد    مثًال شما نگاه ک. موفق شده ا از خودشان انتق نيد، مجاهدين خلق کج
  ...کرده اند

نم،        *  ری سازمان مجاهدين خلق مصاحبه ک ا رهب من اگر با اعضاء ي
  ...همين پرسشها را از آنها می کنم و

مذهبی کی از خودشان انتقاد کرده اند؟ اين اصالح  -نيروهای ملی...  -
دام         د؟ هيچک رده ان اد ک ان انتق ی از خودش ذا ک ان ک ای  طلب از نيروه

ر درک شان    -اجتماعی حتا حزب توده هم بر اساس اختالفاتی که بر اث
د جان  . از همين رژيم بود، سه تکه شدند . کاله مان را قاضی کنيم مجي

ما در جامعه ای هستيم که از يک انقالب متناقض، آيت اهللا خمينی سر 
م فروريخت  اه سوسياليس وار اردوگ د، دي ار آم ه. ک رای دوره ای هم  ب

ه شدند     رار گرفت ر پرسش ق ا زي ه لطف سياه    . ارزش ه ه امروز ب البت
نم ج  ان و در جه ای سرمايه داری در سطح جه اسالمی ورق . کاريه

ته د     . برگش ازی کن ودش را بازس رد خ الش ک ه ت ی ک ا نيروي  -در اينج
د   . باز هم همين چپ بوده -نسبت به ديگران ا باي به قول خودتان چرا م

يم       به خودمان شالق بزنيم داريم پنهان کن ان را حق ن . ؟ نقطه ضعف م
همانطور که عرض کردم، چپ علی رغم تالشهايی که کرده، نتوانسته  
ا   از فرقه گرايی نجات پيدا کند؛ ظرفيت نداشته زبان مشترکی پيدا کند ت

مثًال من در سال گذشته تالش     . بتواند يک اعالميه مشترک صادر کند
رای اول     کردم با چند سازمان که از نظر م   ی هستند، ب روی انقالب ن ني

ا نشد      رم، ام ه مشترک بگي ه است و در    . ماه می يک اعالمي ن فاجع اي
  ...اين زمينه با شما همصدا هستم

  ...ببينيد* 
  ...اين وجود دارد...  -

  ...اما. متوجه ام* 
  ...اين نشانه ای جز فرقه گرايی و مرکز عالم دانستن آنها نيست...  -

  !بسيار خوب* 
  ...از اينجا ما نمی توانيم...  -

  !حسن عزيز* 
  ...اما همان گامهای نسبتًا مثبتی که همان نيروها...  -

  ...چرا به من گوش نمی دهيد* 
د؛    ...  - ا را کشف کنن ن م اری در درون ت د تناقضات ج الش کردن و ت

  ...قانونمندی هايش را درآورند
  !متوجه هستم* 
  .نبينيم نمی توانيم اين تالش ها را...  -

ببينيد، چندين بار به ميان صحبت تان آمدم، اما انگار . متوجه هستم* 
  ...شما صحبت ام را نمی شنويد

  .من معذرت می خواهم -
من وقتی با يک فرد چپ سرنگونی طلب مصاحبه   . خواهش می کنم* 

د نيروهای غيرچپ بنشينيم و راجع        ه نق می کنم، علی االصول نبايد ب
رايش    . يمبه آنها صحبت کن ن گ ا اي بنابراين پرسش های من در پيوند ب
ود   د ب د        . نظری خواه ه پرسش من پاسخ نمی دهي ا شما ب پرسش  . ام
ايران را شامل می شد که حکومت اسالمی و   » چپ«قبلی من طيفی از

. اين موضوع نوک کوه يخ است. دولت فعلی را دارند تئوريزه می کنند
ی  -از دهه هفتاد شمسی به اين سوی  ار    -حدودًا هيجده سال    يعن هر ب

ه، دو      ورت گرفت وده ای ص ای ت زش ه ا و خي ور حرکته ل کش در داخ
دان شدند  » چپ «نوع دم         (وارد مي د، چه من ب ان بياي چه شما خوش ت

  ...طيفی از چپ داخل، بخوانيم اپوزسيون قانونی). بيايد، يا بالعکس
  . چپهای داخل اپوزسيون قانونی نيستند -

من با آوردن اسم افراد وقتی خودشان حضور   . دطيفی از آنها هستن* 
ها در داخل جزو چپهای قانونی » رئيس دانا«اما. ندارند، موافق نيستم

ارگری «اين چپ با علم کردن پرچم. هستند ر روی کاغذ و   » انقالب ک ب
انی،    م جه ه امپرياليس ه راست؛ ب وده ای ب ای ت زش ه نسبت دادن خي

چپ ديگر، بخش    . فراهم کرده توجيهات سياسی سرکوب آنها را عمًال
رده  تا حرکت ک ين راس ه درست در هم وده ک انی ب ی از چپ جه . بزرگ

پ      ای چ ازمانها و نيروه وچکی از س دان ک ه چن ش ن فانه بخ متأس
اريخی       ای ت ر و گرفته ک و گي ر تئوري بب فق ه س ب ب رنگونی طل  -س

  .فرهنگی شان در اين ميان قافيه را باخته اند
وری    : برای مستدل کردن طرح ام ران و خلق تئ ر اي ه  «خيزش اخي طبق

ط ی از   » متوس رائيل يک يس و اس ا و انگل ه امريک اط دادن آن ب و ارتب
ران و چپ        دسته گل های اين گرايش بغايت ارتجاعی طيفی از چپ اي

ا     : پرسش ام از شما. جهانی بوده سازمانهای چپ سرنگونی طلب کج
ر ن گ ا اي را وارد پلميک نظری ب ايش بغايت هستند؛ در حوزه نظر چ

  ارتجاعی از چپ نمی شوند؟
به اين معنی، يک گرايشی . متأسفانه من با ارزيابی شما توافق ندارم -

ا    ... از چپ انونی هست ي شما از دوستی صحبت کرديد که اپوزسيون ق
ران      ه در اي ايی ک م، آنه ی ده ازه نم ودم اج ه خ ن ب ا م انونی، ام غيرق

ردی در مورد آ      ه شکل ف ارنظری ب ا بکنم  هستند، اظه ابراين در  . نه بن
دارم  وابی ن ورد ج ن م ای   . اي ه ه ه طالي د از اينک ا، بع ران م ا در اي ام

ب    رنگونی طل رايش در چپ س د، دو گ از ش ی آغ زرگ مردم بش ب جن
ه ج   . وجود داشت ی ک د و سرمايه داری را     . چپ اسالمی را نمی خواه

د      ام برنمی تاب ه يک نظ د     . به مثاب ه می گفتن رايش ديگری ک ن  : و گ اي
شما اگر به سايت  . نبش طبقه متوسط است و به ما مربوط نمی شودج

ن    ا اي سازمان ما رجوع کنيد، خوِد من در پنج شش گفتار، و ديگر رفق
د  آخر چطور   . فکر را محکوم کرده اند؛ سازمانهای ديگری هم بوده ان

ه       ا طبق وييم آنه ا بگ زد و م ان بري ون آدم در خياب د ميلي ود چن ی ش م
ه نيمی از        .متوسط بوده اند ون دانشجو، ک چطور می شود از دو ميلي

ا بگوييم           ه آنه ارگران هستند، ب دان ک ه های اعماق و فرزن آنها از الي
ارگران و زحمتکشان       دان ک طبقه متوسط؟ چطور دانش آموزان، فرزن
وان        ا و بيکاران را می ت و مزدبگيران، بی خانمانها و لگدمال شده ه

ه     طبقه متوسط ناميد؟ در اين جنبش ه الي بزرگ خيابانی فرصت نشد ک
د    دان بياين ه مي ارگر   . های طبقات اجتماعی به صفت خودشان ب ه ک طبق

اکن      ای س ق ه ان، خل ان، جوان د؛ زن دان نيام ه مي ودش ب ه صفت خ ب
د      دان نيامدن ه مي ه     . سراسر ايران به صفت خودشان ب ا کسانی ک من ب

ده ب         دان آم ه مي ه متوسط ب ر فقط طبق امًال  معتقدند در جنبش اخي ود، ک
ر     . مرزبندی دارم ی نظي زرگ ضداستبدادی و ب اين يک جنبش بسيار ب

ات  . در سی و يک سال حاکميت سياه ج  اسالمی بوده، که در آن مطالب
وده    ه ب اعی نهفت رده       . عميق اجتم ن جنبش را تعقيب ک چنانکه شما اي

د د -اي ته،       -صددرص ود داش اهی وج نفس گ اه ت ه هرگ د ک ده اي دي
ی که اعياد مذهبی نبوده، مطالبات از سطح مطالبات مخصوصًا روزهاي

ه  ارگری       . ضداستبدادی فراتر رفت ه تشکلهای ک ايی ک ه پالتفرمه شما ب
اعی       ات اجتم ا مطالب د، و در آنج ته دادن ال گذش ورد در س د م  -در چن

ه         ًا توج د، حتم ره زدن ان گ ی ش ات سياس ا مطالب ان را ب ادی ش اقتص
  ...خالفيمبنابراين ما با آن ديدگاه م. کرديد

  ...بسيار خوب* 
ا          ...  - د ب ی خواه ارزه م ا را دارد، در مب ل ه ن تحيلي ه اي ی ک آن چپ

د      ز حرکت کن ر و تمي د در   . دستکش سفيد، مطهر و ت ابراين ميخواه بن
  .  مبارزه شرکت نکند
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  ...بسيار خوب* 
  ...اسالمی را نمی خواهم. من ج ...  -

حبت     *  ت وارد ص د نوب از در چن ن ب ام، م ن حس ا    حس دم، ام ان ش ت
ل گوش من و       . احتماًال شما صدای من را نمی شنويد    ه هر حال، بغ ب

شما، من نمی گويم بخش کوچکی از چپ جهانی، بلکه می گويم بخش 
ه توانسته        ا جايی ک انی ت بزرگی؛ بلکه بخش بسيار بزرگی از چپ جه
د     ژاد و بان بر عليه خيزش اخير ايستاده و در ضمن پشت سر احمدی ن

  ...اده؛ پشِت کليت حکومت اسالمی ايستادهاو ايست
  اين چپ جهانی کی هست؟ -

د        *  دگی می کن ده ی موجود را نماين رايش عم ه گ ی ک متحد  . همان چپ
ا   ازمان چپ بريتاني رين س ازمانهای اسالمگرا  SWPاصلی بزرگت س

المی     م اس دگان رژي ا نماين ومی آنه ات عم ی از جلس تند و در برخ هس
ا م   . حضور دارند ا ت ه        اينه ژاد رفت د احمدی ن ی توانستند پشِت سر بان

  ...پرسش متمرکزی طرح می کنم. اند
  ... راجع به موردی که گفتيد، من نکته ای داشتم -

  .اجازه دهيد باشد برای بعد* 
  ...بعنوان هم عقيده شما نکته ای داشتم -

  .لطفًا خيلی خالصه بگوييد* 
ی         - ران م ارج از اي پ خ وان چ ما بعن ه ش ی ک ا    نيروي ن ب د، م گويي

ا الفم[آنه افع و   ]... مخ ا من ت ب يم در مخالف د صدای سومی باش ا باي م
ام ج     انی و نظ م جه تهای امپرياليس المی. سياس ان  . اس فانه هم متأس

اهير شوروی    باليی که بر سر جنبش ما از طريق تحليل های اتحاد جم
ا زد،        روی ضدامريکايی و ارتجاعی را ضدامپرياليست ج آمد و هر ني

ر هستيم    امرو ان چپ درگي ای       . ز هم ما با هم نم آق ام ک ه تم ن جمل ا اي ب
دل فارت       : خوش ه س د از آنک ارگر، بع ريه راه ک ماره نش ين ش در اول

وان       ر عن تيم زي ه ای نوش ا مقال د، م ا را گرفتن ارزه «آمريک مب
ل های دورغين    »ضدامپرياليستی از کدام سو ، که در آن نظرات وتحلي

ن    . اسالمی را محکوم کرديم ضدامپرياليستی خواندن حاکميت ا اي من ب
  .نظر شما توافق کامل دارم

 -به هر حال وقتی بيش از سی سال از عمر يک حکومت استبدادی   * 
اه و      ين نگ انی اينچن پ جه ی از چ ذرد، و بخش بزرگ ی گ اعی م ارتج
ا      نظری نسبت به اين حکومت فاشيستی دارد، حداقل بخشی از ايراده

ايرانی بوده باشد که نتوانستند ماهيت   بايد متوجه چپ سرنگونی طلب
ن چپ  ه اي ه ب ان، و از جمل ار عمومی جه ه افک حاکميت اسالمی را ب

  ...جهانی بشناسانند
  .در اين قسمت با شما توافق کامل دارم -

از شما نمی پرسم که : گفتگو را با اين پرسش متمرکزتر ادامه دهيم* 
کشور واحد وجود     آيا امکان وقوع يک انقالب سوسياليستی در يک    

جای اين بحث های فضايی در رسانه های عمومی نيست و . دارد يا نه
دارد  ايی ن م ج ن ه ای م ی،  . در گفتگوه رايط سياس ه ش ه ب ا توج ا ب ام

ت       رد حکوم ت و عملک ه ماهي ه ب ا توج ران؛ ب ی اي ادی، فرهنگ اقتص
ا   اعی؛ و ب ارگری و خيزشهای اجتم ای ک رکوبی حرکته اسالمی در س

ران      توجه به شرا وع يک انقالب سوسياليستی در اي يط جهانی، آيا وق
  را محتمل می بينيد يا خير؟

الب       - ه انق تم ک د نيس نم، معتق رض ک ما ع ه ش راحت ب ا ص ن ب م
وان  . سوسياليستی در يک کشور ممکن باشد من سوسياليسم را به عن

ا    . يک روند می بينم يعنی با يک شيپور صوراسرافيل سوسياليسم برپ
ه         اگ . نمی شود   ويم ک يم، من می گ د ببين ر سوسياليسم را در يک رون

ا        ارگر، صرفًا ب ه ک ران متحد طبق حزب طبقه کارگر و ساير حقوق بگي
رای  . سرنگونی اين نظام استبدادی، زندگی شان به سامان نمی رسد   ب

ام اش سرمايه داری ست و عمل           ه ن ر ک اينکه يک استبداد جهنمی ت
االی     اش استثمار کارگران و غارت ارزش  ان ب اضافی آنهاست، همچن

  . سر آنهاست
ی   ن را طرح       -در  جلسه ای که بين نيروهای مل ود، من اي دموکرات ب

ردم ار   : ک ر ک وکرات را س د و يک حکومت دم ی کردي ما انقالب ر ش اگ
ه همه ی        ه و آن کارخان ن کارخان ارگران اي آورديد، و به قول برشت ک

جود چاره ای جز اينکه     کارخانه را بخواهند، شما برای حفظ نظم مو  
ارگران و همه     ه ک لوله تفنگ را به طرف آنها بگيريد، داريد؟ ما بايد ب
ل     ا آزادی قاب نيروها بگوييم، با وجود نظام سرمايه داری، در کشور م

ان    . دوام نيست ه زب دولتهايی مبتنی بر رانت نفتی استبداد ديگری را ب
رد   د ک وار خواهن ما س ر ش ر ب ي. ديگ ابراين در ع م  بن ه دره الی ک ن ح

وع دموکراسی و آزادی در       دم هر ن انع مق شکستن حکومت اسالمی م
يم        ام کن د تم ان را نباي ام م ا گ ا در اينج ا م ت، ام ران اس ابراين . اي بن

  ...آلترناتيو ما سوسياليسم است
ش ام در     *  ودم، پرس رده ب وآل نک ما س اتيو ش ن از آلترن ال «م رئ

  ...ايران طرح شده بود » سياسی
ام سرمايه داری     و...  - سوسياليسم به مثابه روندی است که کليت نظ

ه      . را به چالش بکشد ابراين وظيف اور دارم، بن دی ب ين رون چون به چن
  ... خودمان را تبليغ و ترويج و سازمانيابی در همين جهت می بينم

اگر معتقد به سرنگونی  : بسيار خوب، سوأل قبلی ام را خرد می کنم* 
اين پرسش طيفی از بچه     -که می دانم هستيد -دحکومت اسالمی باشي

نحوه و ماهيت اين دگرنگونی : های جوان از نيروهای طيف چپ است
ادين ا ] سرنگونی[بني ک، ي ی دموکراتي ه ی اول انقالب چيست؟ در وهل

  انقالبی سوسياليستی؟  
ت       - تی اس الب سوسياليس ک انق گ ي دون درن ن ب واب م الب . ج انق

دارد   ًال سوسياليسم را        .دومرحله ای وجود ن د، فع ه می گوين ايی ک آنه
وی    » ۴٧١١ادکلن «روی طاقچه بگذاريم و هر روز  به آن ه ب زنيم ک ب

ن      ه اي يم ک تالف کن گند نگيرد؛ فعًال با اليه های رنگارنگ بورژوازی ائ
ورژوا دازيم و يک حکومت ب م را بيان يم،  -رژي رار کن دموکراتيک برق

د  ی کوبن اون م ن است چن . آب در ه د ممک اق بيافت زی اتف ه  -ين چي ک
اما ما کمونيستها يک نيروی تاريخی هستيم و  -احتمال آن بيشتر است

آيا . اين نقشه راه ماست. نبايستی خودمان را با رئال پلتيک منحل کنيم
. آيا بعد از سرنگونی ج ! اين نقشه راه صددرصد متحقق می شود، نه

ه      ای     آ! اسالمی اين نقشه صددرصد متحقق می شود، ن ه معن ن ب ا اي ي
ه ج   اسالمی  . اين است که ما با نيروهای برانداز؛ با نيروهايی که علي

ه     يم، ن ی نکن اری عمل د، همک ی کنن ارزه م ديم،   ! مب ا معتق ه م را ک چ
اده صاف کن     . سرنگونی ج  وده ای، ج اسالمی از طريق يک انقالب ت

  . راهی است که ما آنرا دنبال می کنيم
ران در    «ن گفتگو پوشه  من مايل بودم که در اي *  انون نويسندگان اي ک

ام شده          » تبعيد ا تم ه متأسفانه وقت گفتگوی م نم، ک از ک م ب ر  . را ه اگ
يم      ول کن ده موک مايل باشيد، اين موضوع را به گفتگوی ديگری در آين

  ...که
  .من آمادگی کامل دارم که در اين مورد با شما مصاحبه کنم* 
ی از    - انون يک ن، ک اور م ه ب ه ب را ک ی از    چ ه طيف ت ک اتی اس امکان

رداری         ره ب ات آن به د از امکان ی توانن المی م ت اس ان حکوم مخالف
القوه   ان ب ن امک ايد از اي د و ش ه باي ال آنطور ک ا تابح د، ام درست کنن

  .بهره برداری الزم نشده
ان رسيده      ه پاي ن گفتگو ب ل ام   . همانطور که گفتم، وقت اي ا ماي در انته

ن م اهی از اي دی کوت ع بن واهش جم ما خ يم و از ش ته باش صاحبه داش
اه باشد     ی کوت ا خيل ه    : کنم، اظهارنظرتان به پرسش ه ا صحبتهايی ک ب

ا و      ا و عملکرد نيروه کرديم و در خالل آن به بخش هايی از ويژگی ه
ه خصلت در     سازمانهای چپ سرنگونی طلب اشاره کرديم؛ خصوصًا ب

فت مع     ا از ص ورد آنه م در م ما ه ا، و ش ودن آنه ود ب تفاده  خ ی اس ين
ر         ل کم ارزات داخ ه در اوج مب ود ک ی نب ا طبيع ان آي ه نظرت د، ب کردي

  سازمان راه کارگر از وسط به دو نيم شود؟
رين و     - ی ت ی معن اد من ب ه اعتق ل شد، ب ا تحمي ر م ه ب ن انشعاب ک اي

ين طيف چپ صورت      ون در ب ا کن ه ت ود ک رين انشعابی ب غيرواقعی ت
ه از آن انشعاب   به اين دليل که هيچ مبنا. گرفته ی نظری تعيين کننده ک

بيشتر درگيری های شخصی و دلخوری ها . اجتناب ناپذير باشد، نبوده
ا و       . و اختالفات سبک کاری بود ر اينج د نف ه چن نم ک البته انکار نمی ک

ازمان    ت س ر اکثري ل از نظ م در عم ا ه ی آنه تند، ول ی داش ا نظرات آنج
ق اب      ه ح الی ک ين ح د، در ع ی کردن ت م تند تبعي ود داش ن . راز وج اي

  ...انشعاب به نظر من غيرمسئوالنه بود و من آنرا تأئيد نمی کنم
رد،    *  برای همه انشعابهايی که در سازمانهای سياسی صورت می گي

ا            ه ه دًا نکت ا بع د، ام ارنظر شما را می کنن وًال همين اظه در آغاز معم
د     رون می آي ه    . يکی پس از ديگری بي ود ک ن ب » ددرخو «پرسش ام اي

ا نتيجه    بودن نيروهای سياسی، و با عنصر اجتماعی ارتباط نداشتن آي
  ای ديگری غير از انشعاب را برای سازمان راه کارگر رقم می زد؟

زرگ  . در اين مورد من با شما هم نظرم - شايد اگر ما در بطن جنبش ب
و زنده مردم در داخل بوديم، اين رفتار غيرمسئوالنه بر ما مسلط نمی  

  .روشنی به شما بگويم شد؛ به
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ان *  راحت ت ون از ص د،    . ممن ی تواني ه م ه ای ک رين جمل اه ت در کوت
ازمان راه   رد س تراتژی سياسی و عملک ه اس ان را ب رين انتقادت بزرگت

  .کارگر در دو دهه گذشته برای ام بگوييد
ان         )... مکث( - ه خودم ادی ب در مورد خط استراتژی سياسی من انتق

ابی های    ولی در. وارد نمی دانم ا ارزي امفهوم [عملکرد، اينجا و آنج ] ن
ابی و         ران و عراق، ارزي ه يکی، در جنگ اي در گرايشی در ما شد، ک

بزرگترين اشتباه و خطای سياسی ما . به آن بود» جنگ ميهنی«اطالق
تيم    ر گذاش ت س ه پش ود ک عابی ب وط   . دو انش ه مرب عابی ک انش

ه اعلی«ب دا » باب ا ج ه يک سوم سازمان از م ود ک شدند، و انشعاب ب
ايی     وجهی از نيروه ل ت دومی که ما می توانستيم با تمهيداتی بخش قاب
م،      د را نگه داري ا بودن که همچنان وفادار به برنامه سياسی سازمان م

ود » علی اصغر ايزدی« همان انشعاب رفقايی نظير ن  . و امثالهم ب و اي
عاب  ومين انش ی       . س ه م م ک ن در دادي ايی ت ری ه ه جداس ا ب ی م  يعن

يم   ده نکن . توانستيم از آنها جلوگيری کنيم و نيروهای خودمان را پراکن
ما برخی از خطاهای فاحش مان را با خانه تکانی کردن کنگره رسمی  

رده[سازمان ران ک ردن ] جب اد ک ن انتق ی اي رديم، ول اد ک و از خود انتق
ت افی نيس ريم و  . ک ود درس بگي اد از خ تيم از آن انتق ا نتوانس م
  ...تکرار نکنيم، چنانچه انشعاب اخير دوباره اتفاق افتاد اشتباهات را

ود  *  ان ب ازمان ت م س ره نه ا در کنگ ا . گوي ه ب الب دوم«در رابط » انق
  چه نظری داريد؟» دوم خرداد«خواندن

رد    - ويب نک را تص ا آن ره م ايی   . اوًال کنگ رايش ه ره گ در درون کنگ
د       اتمی حمايت کردن د خ ه از محم ايی ک ا   ام . بودند و نيروه ن نيروه ا اي

ان    . اکثريت سازمان ما نبودند ود و هم از نظر من آن گرايش محکوم ب
. موقع هم من به آن رأی ندادم، چرا که آنرا خطای سياسی می دانستم  

  .اما در کنگره ما، در مرحله نهايی بر عليه آن نظر رأی داده شد
  .حسن حسام از شرکت تان در اين گفتگو يکبار ديگر تشکر می کنم* 
د،   - ل کردي انگی من را تحم د و پرچ ه حوصله کردي م از شما ک من ه

  .متشکرم
  

*    *    *  
  ٢٠١٠اکتبر  ١٩: تاريخ انجام مصاحبه
   ٢٠١٠اکتبر  ٢٩: تاريخ انتشار مصاحبه

  
  
   ----------------------------------------------------------  
  

  " ستار کيانی "   شصتمين سال تولد 
  

  
  يزدی اصغر ا

  
  
  
  

 ۶به مناسبت شصتمين سال زادروز ستار کيانی در شنبه شب 
نوامبر مراسم با شکوهی در سالن هتل هاليدی فرانکفورت 

اين مراسم توسط خانواده ستار برپا گرديد که بنا به . برگزار شد
نفر از ياران ستار در آن حضور  ١٠٠دعوت آنها بيش از 

سی سابق و ياران ستار در خانواده های زندانيان سيا. يافتند
و سازمان اتحاد ) راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران 

فدائيان خلق ايران و بسيار ديگر در اين شب و تا پاسی از نيمه 
سالن مراسم با دسته های بزرگ گل و . شب حضور داشتند

تصوير ستار آذين شده بود و بر يک پرده بزرگ تصاوير و 
سال گذشته که  ٣٠عدام شدگان سياسی در اسامی بسياری از ا

غالبا از ياران نزديک ستار بودند در طول زمان مراسم بازتاب 
می يافت و اين احساس را برمی انگيخت که آنها همچون 

سالگی  ۶٠زندگان و در ميان جمع حاضران در اين جشن تولد 
  . ستار حضور دارند

سياسی زمان شاه ستار کيانی که از مبارزان با سابقه و زندانی 
بود و بعداز انقالب در پايه ريزی و در کادر رهبری فکری و 
تشکيالتی سازمان راه کارگر نقش بسزائی داشت بعدها به 
خاطر اختالفات سياسی با جدائی از اين سارمان به فدائيان خلق 

آذر پيوست و در سمتگيری اين سازمان  ١۶طرفدار بيانيه 
مايت از جمهوری اسالمی نقش برای فاصله گيری از سياست ح

ستار در ارتباط با اين سازمان دستگير شد و . موثری ايفا کرد
با مقاومت جانانه خود از گسترش ضربه رژيم به اين سازمان 

 ۶٧کاست و همراه هزاران زندانی سياسی ديگر در تابستان 
  .اعدام شد

مراسم با سخنان ساسان کيانی، برادر ستار، آغاز شد و او با 
خنان دلنشين خود و ارزش گذاری بر فعاليت و مبارزه س

سياسی همه ياران ستار و اين که اين مراسم هرچند برای سال 
تولد ستار است اما يادی از تولد و زندگی آنهايی هم هست که 
جان و زندگی شان توسط جمهوری اسالمی گرفته شد همه را 

م يک برای يک شب شادی و زندگی بخش دعوت کرد و با اعال
  . دقيقه سکوت ياد همه ستار ها را گرامی داشت

شايد اين اولين بار بود که چنين مراسم با شکوهی نه بخاطر 
سال روز اعدام و مرگ و کشتار زندانيان سياسی بلکه به خاطر 
. سال روز تولد و زندگی يک عزيز از دست رفته برپا می شد

ل ها است در شايد اين يک نگاه نو بود برای همه کسانی که سا
مراسم مختلف در غم از دست دادن عزيزان و ياران همسنگر 
خود شرکت می کنند؛ و از اين زاويه، گرامی داشت ياد عزيزان 
در سال روز تولدشان، می تواند دريچه ای نو باشد که درنشان 
  .دادن اين دريچه بايد از خانواده ستار سپاسگزار بود

ستار فعاليت سياسی مشترک  تعدادی از کسانی که از نزديک با
داشتند و يا با او سال ها در زندان بسر برده بودند و يا همچنين 
از نزديک با او زندگی کرده بودند بر جنبه های مختلف زندگی 
ستار که سرشار از شور مبارزه و ايستادگی و تامل وانديشه 
سياسی و عشق به زندگی بوده است، صحبت کردند و يک 

  .صوير کشيدندزندگی را به ت
و اين اسکندر بود که با ويلون خود و ترانه های دلنشين 
بهمراه ضرب جالل هم خاطره ها را زنده می کرد و هم به 
فضای شادی که ساسان در صحبت خود خواهان آن شده بود 
می افزود و خانم رخشنده حسين پور با اجرای چند ترانه 

  .خاطره ها زنده کرد
دار زنان و مردان ميان سال و بهمراه در حاشيه مراسم شوق دي

تعدادی از دختران و پسران جوان هم شادی بخش بود و هم 
طبق معمول ردوبدل کردن اخبار و نقطه نظر های سياسی 

  .گرمابخش مراسم
در اين شب به ياد ماندنی، در اين شب شاد و صميمی اما 
همچنان اين گفته مادر کيانی که دو تن از پسرانش نصير و 

ار توسط رژيم شاه و جمهوری اسالمی اعدام شده اند شنيده ست
  ." اندوه از دست دادن عزيزان هرگز رهايت نمی کند: " می شد
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  ادامه از صفحه يک 
  
  
  

  ... هارهبری در جنبش    
  

طور که دانشمندان بسياری با این همه، همان. گذارندامور تاثير می
چنان باید به های اجتماعی را همشاند، رهبری در جنباشاره کرده

مقایسه کنيد امين زاده را با (پردازی کرد ی درستی نظریهگونه
، کالندرمنز سال 2001، بارکر با دیگران سال، 2001دیگران، سال 

، چورخر و سنو سال 1999، موریس سال1996، ملوچی سال 1989
فاعل و  کنيم که این نقيصه، ناشی از آنست کهما ثابت می). 1981

. های اجتماعی گنجانده نشده استساختار به طور کامل در تئوری
های ساختاری را در تمرکز بر رهبران مشهور، خطر غفلت از فرصت

کند، در عين حال، پی دارد و بر سر راه فعاليت جمعی مانع ایجاد می
زا، نقش عامل انسانی را تا حدی به خطر تاکيد بر ساختارهای فرصت

رسد که تاکيد بر رهبران به افزون بر این، چنين به نظر می. داندازمی
ی ها را به مقولههای معترض جنبشای، تودهی غير منصفانهگونه

) 2001مقایسه کنيد بارکر را با دیگران، سال . (دهدتنزل می" پيروان"
باید های اجتماعی، میبنابر این، هر رویکردی به رهبری در جنبش

های ساختاری بررسی کند، بران را در چارچوب زمينههای رهفعاليت
های در جنبش[کنندگان و سطوح گوناگون رهبری و نقش شرکت

-ها را، به عنوان تصميمرا بازشناسد ما رهبران جنبش] اجتماعی
کنيم که دیگران را برای شرکت در گيرندگان استراتژیکی تعریف می

ها بخش و مشوق آنامدهند؛ و الههای اجتماعی سازمان میجنبش
ی عنصر هدف ما در این مقاله این است که با مالحظه. هستند

های رهبری، بتوانيم به توضيح مسائل اصلی در تئوری جنبش
از این رو با بررسی مختصر رویکردهای . اجتماعی یاری رسانيم

سپس ) 1. (کنيمهای اجتماعی آغاز میموجود به رهبری در جنبش
- گاه به حوزهدهيم، آنهبری را مورد تحليل قرار میترکيب اجتماعی ر
- کنيم نقش رهبری در خصوص آنپردازیم که فکر میهای چندی می

 )    2. (ها از اهميت حياتی برخوردار است
                                                                            

  یهای اجتماعاندازهای رهبری در جنبشچشم
برای مثال  بلومر در (های اجتماعی های اوليه رهبری جنبشبررسی

، روچه و سخس در سال 1961، النگ و النگ در سال 1951سال 
اند، که در آن انواع رهبران در مراحل کارکردی را مشخص کرده) 1955

: 1973ویلسون سال (تکوین جنبش نقش داشتند  ] سير[مختلف در 
به الزامات متعارض یک رهبر ) 1966( فيلدگوس). 196 - 195صص 

"  گربسيج"ی به مثابه]  جنبش اجتماعی[کند که در درون اشاره می
را " نمایندگی"کنندگان است و در بيرون از آن، نقش مشوق شرکت

افزون بر . زندتر پيوند میی بزرگکند و جنبش را به جامعهایفا می
ی رهبری در سطوح هاهای متاخرتر، پيچيدگی نقشاین، بررسی

مختلف در درون جنبش، تعارضاتی که بين وظائف گوناگون رهبری 
- نگاه کنيد به امين(اندوجود دارد و تغيير آن طی زمان را تحليل کرده

، هردا رپ سال 2001، گولدستون سال 2001زاده و دیگران سال 
، 1996، ملوچی سال 1988، ماروال سال1989،کالندرمنز سال 1998

، ترنر 1988، ستگن بورگ سال 1997، روبنت سال 1971ل نلسن سا
  ).                                              1987و کيليان سال 

های گوناگون کردها و عملگران عالوه بر تحليل نقشپژوهش      
ها به های دستيابی آنهای اجتماعی، شيوهرهبران در جنبش

. کنندماعی را نيز بررسی میهای اجتمرجعيت قانونی جنبش
وبر ) کاریزماتيک(از تئوری رهبری فرهمند ] گراناز پژوهش[بسياری 

این رویکرد به . استکنند که رویکردی استوار بر رابطه استفاده می
، به خاطر نسبت دادن فرهمندی به رهبر، ]رهبر فرهمند[پيروان 

، )1968(وبر ). 1994پلت و ليلی سال (بخشد نقشی کليدی می
دهد که با رهبری های جنبش را بسط و گسترش میشکل

ها ماهيت عاطفی جماعت ی این شکلاز جمله. فرهمندانه پيوند دارد
ی آن، بر وفاداری و تعيين وظائفی نزد رهبر فرهمند است که پایه

رغم تمرکز وبر بر ماهيت رهبر با این همه، علی. گذاشته شده است
) کاریزما(ی فرهمندی داند، ایدهتاثير متقابل میرا ی آنمایهکه درون

- معموال به منظور مراجعه به نوع شخصيت، مورد استفاده قرار می
معهذا بينش وبر در خصوص تاثيرات رهبری بر مشخصات . گيرد

مقایسه کنيد آیخلر سال . (جنبش، مورد غفلت قرار گرفته شده است
) 336: 1996(چی ملو). 1999: 1973، ویلسن سال 101ص : 1977
- ها بر این باور اند که تئوری وبری فرهمندی موجب غفلت از رابطهآن

پيروانی که خود را . شودها میی اجتماعی بين رهبران و پيروان آن
       .                                                               شوندکنند، از نمایندگی محروم میتسليم رهبر فرهمند می

در ]) 1911[ 1962(پيروان، در تئوری رهبری روبرت ميشلز      
ها توده. گذارندحقيقت، نمایندگی را با طيب خاطر به رهبران وامی

ها شناسند که رهبران به نمایندگی از طرف آناین امر را قدر می
ای تبدیل کنند، حتی اگر آنان به نخبگان سياسیصحبت و عمل می
از نظر ميشلز . ها در تعارض قرار گيردشان با آنشوند که منافع

های بوروکراتيک عریض های گسترده و احزاب بزرگ به سازمانجنبش
ی رهبران حفظ قدرت و جا که انگيزهاما از آن. و طویل نياز دارند

. شوندمی) هااوليگارش(ساالر موقعيت خویش است، به ناگزیر جرگه
ی شوند که دغدعهرت تبدیل میرهبران به بخشی از نخبگان قد

های تر حفظ دم و دستگاه است؛ تا پيشبرد هدفشان، بيشفکری
این وضعيت به خاطر بی تفاوتی و فقدان مهارت و . اوليه جنبش

. گيردها، در مقایسه با رهبران کاردان شکل میکاردانی در نزد توده
- که جنبشبر این نظر بودند ) 1975(و لنين ) 1968(مارکس و انگلس 

نيازمندند زیرا ] از خود[بيرون )  روشنفکران(های انقالبی، به رهبران 
  .                ی انقالبی را تدوین کنندتوانند درک نظری از مبارزهها نمیتوده
-پردازان زیادی استدالل ميشلز، مبنی بر تبدیل ضروری سازماننظریه

ها این استدالل آن. اندرا رد کرده) اوليگارشی(ساالری ها به جرگه
-شکل. های سازمانی گوناگون ضروری استاست که بررسی شکل

ها و فرایندهائی را به وجود های سازمانی گوناگون در واقع جنبش
ی ها از شيوهای از سازمانشوند پارهآورند که موجب میمی

و ، ليپست، ترو 2001نگاه کنيد به  کولين بارکر (دموکراتيک بهره ببرند 
ها در این است که سازمان) 1966(استدالل زاد واش ). 1956کلمن 

های پاسخ به عوامل محيطی بيرونی و روندهای داخلی، به شيوه
وقتی اعضا بی تفاوت باشند، رهبران به . کنندگوناگونی تغيير می

ای موارد های اعضا را تغيير دهند، اما در پارهدهند هدفخود اجازه می
کارانه تغيير ها را در راستائی رادیکال و نه محافظهانرهبران، سازم

چنان نگاه کنيد به هم. 339ص : 1966زاد واش سال (دهند می
کنند های گوناگونی اشاره میزاد واش به شيوه) شارتس و دیگران

های سازمانی از قبيل الزامات ساختاری عضویت، بر که ویژگی
برای . کنندآن را تعقيب میگذارد که رهبران هائی اثر میخواست

خواهد که بر وظائف نمونه، یک سازمان غير فراگير از رهبران می
تری دارد که یک که احتمال بيشکننده متمرکز شوند، در حالیبسيح

سازمان فراگير، رهبرانی را انتخاب کند که سبکی روشنگرانه و 
که دهد در عين حال، به آنان اجازه می. توضيحی داشته باشند

های مشخصی را بر عهده گيرند و ساختار یک سازمان پيشبرد هدف
  )     340-339صص :1966زاد واش . (را تغيير دهند

اند هائی را به تفصيل توضيح دادهپردازان دیگری هم، شيوهنظریه      
دهند؛ تا بر تشکيالت جنبش اثر که رهبران مورد استفاده قرار می

توانند خوِد های جنبش، چگونه میویژگی بگذارند، و هم این را که
ای وبر، با بسط رویکرد رابطه) 1973(ویلسن . دهندرهبران را شکل 

، )کاریزماتيک(فرهمندی : کندسه نوع رهبری را مشخص می
-طور انواع سازمان جنبش مرتبط با آنایدئولوژیک و پراگماتيک و همين

گيری، تقسيم کار تصميمسازمان بر چارچوب نوع رهبری، تمرکز در . را
. تواند اختالف نظر وجود داشته باشدگذارد که در آن میاثر می
ها و نتایج های رهبری را به ویژگیپایه) 1977(طور هم آیشلر همين

این است که ترکيب ) 2001(استدالل بارکر . داندسازمانی مرتبط می
دهد که ها این اجازه را میدرست رهبری و نوع سازمان به جنبش

کنندگان را قادر های ميشلز را به چالش بکشند و شرکتگوئیپيش
.                                              های اجتماعی رادیکال را پی بگيرندسازد دگرگونی

ای سر بر های سازمانیتنوع گوناگون رهبری از انواع متفاوت ساختار
برای مثال، در جنبش زنان امریکا، . اندکه از پيش وجود داشتهآورد می

ی سنتی، های داوطلبانهاز سازمان" تری قدیمیشاخه"رهبران 
ی ساختارهای ها و احزابی شکل گرفتند که دارای تجربهاتحادیه

بران فمينيست، ره" ترهای جوانشاخه"که رسمی بودند، در صورتی
های  غيرمتمرکز، حقوق مدنی برآمده از تجاربی اند که در سازمان

رهبران با چنين ). 1975فریمن (اند مشارکتی و چپ جدید اندوخته
ای متفاوت، ساختارهای سازمانی را طبق تجارب پيشين خود پيشينه

ها ها و نتایج جنبشدهند و بدین طریق بر بسيج، استراتژیشکل می
.                                                                                              گذارندمی اثر

ها و ی نظری اساسی عبارت است از اهميت ویژگییک مساله     
. ی این اهميتهای رهبران در تقابل با شرایط ساختاری و درجهکنش
بر این باور اند که تناسب اجتماعی  پردازان رفتار جمعینظریه

. ساختاری، برای بسيج جنبش ضروری است، ولی کافی نيست
ی کنش، هدایت آن و توضيح مسائل و رهبران با فراهم آوردن نمونه

ص ص: 1961النگ و النگ (آورند ها انگيزه به وجود میی راه حلارائه
ان برای این است که رهبر) 1962(استدالل اسملسر ). 524- 517

توانند در ایجاد شرایط دیگر در روند بسط رفتار بسيج ضروری اند و می
ها نيز با چارچوب متناسب جمعی نقش داشته باشند، اما آن

دهنده برای ایجاد رفتار یافته و عوامل شتابساختاری، باورهای تعميم
                             .                                                 جمعی نياز دارند

دانند ای میپردازان بسيج منابع، رهبران را کارساالران سياسینظریه
ها، هائی را در پاسخ به انگيزهکنند و سازمانکه منابع را فراهم می

گران از منظر آنان حاميان، کنش. نهندها بنيان میمخاطرات و فرصت
نگاه کنيد به (کنند وی میمعقولی هستند که از رهبران کارا پير

عواملی چون در ). 1973و اوبرشال  1977، 1973مکارتی و زاد 
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دسترس بودن حمایت بيرونی و عملکرد کنترل اجتماعی بر پيدایش 
پردازان نظریه). 159- 157صص :  1973اوبرشال ( گذارد رهبران اثر می

- فرآیند سياسی، اثرات ساختارهای فرصت سياسی را تحليل کرده
ای که در مساله -انداند، اما با این کار، توجه اندکی به رهبری داشته

های اخير مربوط به نقش رهبران دربازشناسی و کار روی بحث
، امين زاده 2001گلدستون . (ها  مورد پذیرش قرار گرفته استفرصت

  ) 2001ودیگران ،
ی رهبری در تئوری جنبش به نظر ما غفلت نسبی به مساله  

ی مناسب به اند به گونهعی ناشی از آن است که نتوانستهاجتما
رویکرد فرآیند . های ساختار و عامل بپردازنداهميت و محدودیت

کند و عامل سياسی، بر ساختارهای فرصت سياسی تاکيد می
). 1999نگاه کنيد به گودوین و یاسپر (گيرد انسانی را نادیده می
نگاه کنيد به (ئوری بسيج منابع تشکيالتی از ت -برداشت کارساالرانه

. ورزددر واقع بر فاعالن بيش از حد تاکيد می)  2002زالد  مکارتی و
تواند موجب اعتراض ی کارساالران میطبق این برداشت مساله

ی با این همه، این تئوری، در معنای دیگری، فاعالن را در نحوه. شود
طوری که همان. ردگيکننده نادیده میبرخورد به ساختارهای بسيج

در بررسی اخير خود از تئوری بسيح ) 543ص : 2002(مکارتی و زالد 
- کم، به لحاظ نظری در مورد مسالهدست] ما: "[کنندمنابع اشاره می

  ". ایمگيری استراتژیک تقریبا سکوت کردهی تصميم
تواند از بررسی بحث ما این است که نظریه جنبش اجتماعی می

ی رهبران، در ایجاد دگرگونی مورد استفادههای متعدد شيوه
کنندگان دیگر اجتماعی و به وجود آوردن شرایط برای عامل شرکت

که ما بر این باور ایم که اخيرا بر ساختارهای با آن. بسيار استفاده کند
فرصت تاکيد شده است، معهذا این امر به غفلت از عامل انسانی 

گران با برجسته پژوهش منجر شده است، نظر ما این نيست که
به [کنند که جهت متضادی را کردن فاعل به ضرر ساختار اشتباه می

های الزم است که هم محدودیت] به نظر ما[بلکه . دارند) لحاظ نظری
های اجتماعی وجود دارد و هایی که برای جنبشساختار، هم فرصت

ای ههای قائل شدن به تفاوت رهبران را در چارچوب زمينهشيوه
دهد، که این بررسی نشان میطوریهمان. ساختاری بررسی کنيم

توانيم اند که ما میهای عمومی چندی را ارائه کردهدانشمندان ایده
ها های اجتماعی از آنهای رهبری در جنبشدر گسترش تئوری

کنند و هم بر رهبران در چارچوب ساختارها عمل می: استفاده کنيم
گذارند، و هم تحت و محيط آن اثر می]  یاجتماع[سازمان جنبش 

توان در سطوح گوناگون را می] رهبران[ها آن. ها قرار دارندنفوذ آن
گاه . دهندمشاهده کرد که وظائف متعدد و گوناگونی را انجام می

های ها را به ضرر هدفرهبران به دنبال منافع خویش اند و سازمان
ازمانی متفاوت انواع متفاوت کنند، اما ساختارهای سجنبش حفظ می

- از این جمله اند رهبرانی که پيشبرد هدف. آورندرهبر را به وجود می
انواع رهبران در مراحل . شان ارجحيت داردهای جنبش بر منافع

دیگر در ی جنبش دست باال را دارند وگهگاه با یکمتفاوت توسعه
                                                                          .                     گيرندتعارض و کشمکش قرار می

ی رهبری فراتر رویم، های عمومی در بارهبرای این که از این ایده      
الزم است به بررسی تفاوتی بپردازیم که رهبران برای روندها و 

کنيم خطوط در بخش بعدی سعی می. مسائل مشخص قائل اند
ستاهای جدیدی را جهت بررسی رهبری جنبش ارائه کنيم، اصلی را

دهيم رهبری چگونه به شرایط ساختاری بدین ترتيب نشان می
دهی، وابسته است و رهبران تا چه اندازه برای پدیداری، سازمان

  های اجتماعی اهميت دارنداستراتژی و نتایج جنبش
  

  ترکيب اجتماعی رهبری
ادی نيستند که از ميان جمعيت های اجتماعی افررهبران جنبش
لنين، . ای. و. شان به طور اتفاقی برگزیده شده باشندتحت رهبری

- مهاتما گاندی، مارتين لوتر کينگ و بتی فریدن رهبران انواع جنبش
ها از ی آنبا این همه، همه. های اجتماعی بسيار متفاوتی بودند

-هبران جنبشر. ی متوسط برآمده و بسيار تحصيل کرده بودندطبقه
های طبقات متوسط و باال کردهتر از تحصيلهای اجتماعی بيش

-آن. ها به طرز نامتناسبی باالستهستند و نسبت مردان در بين آن
نگاه کنيد به  برین تن (ها معموال نژاد و قوميت حاميان خود را دارند 

گرچه این ادعای ما عمدتا ). 1973، اوبرشال 1971، فالکس 1952
ی غربی هائی است که در کشورهای پيشرفتهبر پژوهشمبتنی 

ها و رهبران در کشورهای صورت گرفته، مطالعات مربوط به جنبش
ی آن است که اکثریت رهبران یا دهندهفقير و غيرغربی نيز نشان

برآمده از طبقات متوسط و باال هستند، یا تحصيالتی باالتر از پيروان 
، ولت مایر و پتراس 1988و فيليپس  نگاه کنيد به رجای(خود دارند 

کنيم درک کنيم چرا این کيفيت رهبران در این جا سعی می). 2002
ی دهندهکه نشان] ی متوسط و باالتعلق داشتن به طبقه[جنبش 

تر نيستند بيش] جنبش اجتماعی[ی مستقيم آنست که نماینده
م کنيم به مفاهيطور تالش میقاعده است تا استثنا، و همين

- ای دست یابيم که ترکيب اجتماعی رهبری برای جنبشانضمامی
  .                                                                        های اجتماعی در بردارد

ی طبقاتی ممتازی که رهبران دارند، منابع روشن است که زمينه
شان به برایای را های منعطف و پيوندهای اجتماعیمالی، برنامه
. نيست] جامعه[های پایين آورد که غالبا در دسترس ردههمراه می

های های اجتماعی از منافع گروهاین منابع مهم اند زیرا جنبش
با این . کنند که به لحاظ داشتن منابع فقير اندای دفاع میاجتماعی

ای است که رهبران ی فرهنگی منبع اصلیهمه، به باور ما سرمایه
- جنبش. ی ممتاز خود در اختيار دارندش اجتماعی به خاطر زمينهجنب

-که پيروز شوند نيازمند آنند که هزاران وظيفههای اجتماعی برای این
-فعاليت. ی بی نهایت مطلوبی انجام پذیردی روشنفکری به شيوه

دهی اعتراضات، تدوین سازمان  -های جنبش اجتماعی بسيار اند
ها، نوشتن، نطق و خطابه، ودرروئی در رسانهها، بحث، رایدئولوژی

ی اطالعاتی که حاصل ابداع استراتژی و تاکتيک، ترکيب خالقانه
المللی است، دیالوگ با نخبگان های محلی، ملی و بينمالقات

ی دالیل منطقی برای داخلی و خارجی، ابتکار عمل و نوآوری، ارائه
همگی  اساسا وظائف  که  -برقراری  ائتالف و جهت دادن به عواطف

گيری خاص به زبان در پيوند با این وظائف، دادن جهت. روشنفکرانه اند
تحصيالت رسمی، مخصوصا در . ی اساسی داردو دیگر نمادها جنبه

سطح دانشگاه، مسير اصلی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و تحليل 
-ها، جایگاهها و دانشگاهها در سطح پيشرفته است، و کالجمهارت

-های جدید از فرهنگهائی هستند که افراد بسياری به کسب ایده
  .                                            پردازندهای گوناگون می

های تحصيلی، زمانی که گاندی استراتژی فعاليت این مهارت     
کرد، به او یاری رساند تا ریزی میمستقيم نافرمانی مدنی را پایه

ها در همين مهارت. دستان فراهم سازددمت به تهیسالحی در خ
" رویائی در سر دارم: "جا که گفتاستعداد هنری مارتين لوتر کينگ آن

لوتر کينگ در آن سخنرانی، آرزوهای جنبش حقوق مدنی . آشکار بود
تر امریکائی نهفته را با آرزوهائی مرتبط ساخت که در فرهنگ گسترده

رمز و راز : "ی بتی فریدن تحت عنوانوشتهها  در نهمين مهارت. بود
در این اثر زنانی صدای خود را به گوش دیگران . معلوم بود"  زنانه

. کشيدندرنج می" ای که هيچ نامی نداشتاز مساله"رساندند که 
ها خود را در مهارت فيليس شالفلی در بحث کردن نشان این مهارت

منس (برابر را خنثی کند ی حقوق های او توانست اصالحيهبحث. داد
ایم که هم عقيده) 1997(که ما با یاسپر جائیاز آن) 1986بریج 

گری و نوآوری های اجتماعی خالقيت، آزمایشی جنبشمشخصه
ماهرانه است، بر این باوریم که افراد تحصيلکرده غالبا به جایگاه 

 هایی وظائف جنبشها برای طرح و ادارهرسند زیرا آنرهبری می
  .  ترین انداجتماعی مناسب

های اجتماعی زمان زیادی صرف بسيج، هدایت و تحليل جنبش     
- ها نشان میبررسی. کنندهای اجتماعی میفعاليت جمعی گروه

های اجتماعی معاصر گرایش به تحصيالت دهد که رهبران جنبش
برای مثال (عالی در علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنرها دارند 

، پينارد و 1987، زالد و مکارتی 1988، مک آدم 1968نگ تن کنسي
های تحصيلی نظر عمومی ما این است که این رشته). 1989هميلتن 

علم "ی ها شالودهبرای رهبران جنبش بسيار مناسب اند، زیرا آن
های مناسب ریزند، عملی که مهارترا پی می"کنش و عمل انسانی

های در بسياری از فعاالن ارزش. هددرا در اختيار جنبش قرار می
ها و ها را با تجربهگيرند و سپس آنخوری را از والدین خود یاد می

.                              اندکنند که از طریق تحصيل کسب کردههائی تکميل میمهارت
 ی رهبران جنبش از طبقاتاین به معنی آن نيست که همه     

این امر در مورد اروپای . اند، یا تحصيالت عالی دارندممتازه بر آمده
تر عموميت دارد تا پس از جنگ جهانی دوم و امریکای شمالی بيش

طور هم همين. یافتهتر توسعهتر؛ و در کشورهای کمهای پيشزمان
ی انواع رهبران طبقات ممتازه ضرورتا بهترین رهبران برای همه

در حقيقت، رهبرانی که ریشه در جماعات کارگری . ندها نيستجنبش
ی خود جوئی از منافع طبقهتر متمایل به بهرهدست دارند، بيشو تهی

های اجتماعی خویش اند؛ و این آن و برخوردار از امتيازات بسيج پایه
با این همه، به باور . چيزی است که رهبران بيرون از طبقه فاقد آنند

که ریشه در طبقات فرودست و کارگری دارند،  ما حتی برای کسانی
) 2002(ولت مير و پتراس . ی آموزشی اهميت اساسی داردسرمایه

در بررسی رهبری در جنبش کارگران روستائی بی زمين در برزیل پی 
گری در بردند که بخش قابل  توجهی از رهبران موج جدید کنش

ها بيش ترتيب که آن روستا، با رهبران موج قبلی تفاوت داشتند، بدین
ی که خاستگاه طبقه متوسط شهری داشته باشند، ریشهاز آن

با این وجود، بخش بزرگی از این رهبران دارای . دهقانی داشتند
ی تحصيل بودند، و این سرمایه تحصيالت عالی و متعهد به ادامه

دستان روستائی همراه با پيوندهائی که با تهی] تحصيالت عالی[
ها آميز استراتژیای توانائی رهبران جهت انجام موفقيتداشتند بر

  .                   اهميت اساسی داشت
ی عامل و هم ساختار ی آموزشی هم ثمرهدسترسی به سرمایه     
دست را از طریق تعهد های مردم تهیتوانند جنبشرهبران می. است

بدین . رندشان پيش بببه تحصيل، هم برای خود و هم برای پيروان
ترتيب، ملکم ایکس به این دليل معروف شد که سلول زندان خود را 

ی معنوی تبدیل کرد، و این و بسط و گسترش سرمایه" دانشگاه"به 
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او را قادر ساخت که در بحث با دانشمندانی پيروز شود که تحصيالت 
رهبرانی که تحصيالت رسمی چندانی ندارند . دانشگاهی داشتند

" جنبش"اند که ریشه  در بزرگ شده"  هایینوادهخا"تر دربيش
اند؛ یا با تجربيات جنبش که دیگر افراد اثر گذار در اختيارشان داشته
- جنبش. دهی و رهبری را فرا بگيرنداند سازماناند، توانستهگذاشته

-دهند، میدست را سازمان میهائی که مردم تحصيل نکرده و تهی
آورند، که در آن آموزشی به وجود می هایکه فورومتوانند زمانی

آموزش شهروندی برای جنبش حقوق مدنی، استعداد سازماندهی 
هرچند سرمایه مورد نياز رهبران . دهندگان خود پرورش دهندرا در رای

تر قابل دسترسی برای اعضاء طبقات ممتازه جنبش اجتماعی بيش
شود، است، و عموما از طریق آموزش و پرورش رسمی حاصل می

ی عملی فرا توان آن را از طریق جنبش نيز آموخت و از راه تجربهمی
  .                                                                                         گرفت

های نهادها نيز های ساختاری در مقياس وسيع و ویژگیگرایش     
برای . گذاردهبری اثر میی آموزشی و ربر دستيابی به سرمایه
های اقتصادی، کشيشان شهری سياه پوست مثال، پس از دگرگونی

به رهبران جنبش حقوق مدنی تبدیل شدند و تداوم شهری شدن، 
نوع به خصوصی از کشيش سياه پوستی را به وجود آورد که تحصيل 

ها قرار کرده بود، و کليساهای سياه پوستان منابع کافی در اختيار آن
ی زنان ورود گسترده. دادند که از کشيشان مستقل حمایت کنندیم

های ها را در جنبشها پس از جنگ جهانی دوم، حضور آنبه دانشگاه
های دانشجوئی و ضد از این جمله بود جنبش. اجتماعی افزایش داد

های کوچک به منظور جنگ؛ و بسياری از زنان پس از شرکت در گروه
ها و ی جدید در خصوص رهائی زنان در دانشگاههابحث پيرامون ایده

- همان. ی شصت به رهبران فمينيست تبدیل شدندهای دههجنبش
ها مقام کنيم، بسياری از رهبران جنبشطور که در زیر بحث می
ها های رهبری پيشين خود و کسب مهارترهبری را به خاطر نقش

                                                                                 .     گر به دست آوردندهای چالشدر نهادهای گروه
  

  جنسيت و رهبری 
گر، یکی از های چالشی نابرابری جنسيتی در جماعت گروهدرجه

کننده در نابرابری جنسيتی در سطوح باالی رهبری در عوامل تعيين
ی در سطح در اثر نابرابری جنسيت. های اجتماعی استجنبش

ی مردانه سازمانی، سطوح باالی رهبری جنبش اجتماعی غالبا چهره
داشته است، و زنان از طریق روابط با مردان به رهبری و موقعيت 

برای مثال، در آغاز جنبش حقوق مدنی، بيش از نود . انددست یافته
-درصد کشيشان در کليساهای سياه پوستان را مردان تشکيل می

های اصلی دستيابی به رهبری جنبش صب یکی از راهدادند، و آن من
در درون چپ جدید امریکا زنان به عنوان همسران یا . اجتماعی بود

-های رهبران معروف مرد، به مقام و منصب دست پيدا میمعشوقه
رهبران "در جنبش انقالبی معدود ) 120ص :  2000روزن (کردند 

ز شوهران یا پدران همگی ردای رهبری را ا... اصلی انقالبی زن
  )                                                                                       159ص :  2001گولدستون ". (کردندشهيد خود به تن می

ها مقام عالی رهبری را در اگر چه مردان در بسياری از جنبش      
نسيت و رهبری نشان های اخير پيرامون جاند، بررسیدست داشته

-ای پيچيده است و الیهدهد که رهبری جنبش اجتماعی پدیدهمی
؛ 2001؛ گولدستون 2001زاده و دیگران امين(ای دارند گانههای چند

بی تردید زنان در سطح ). 1999؛ تيلور 1997؛ روبنت 1993جونز 
کنند و نقش مهمی در های اجتماعی شرکت میوسيعی در جنبش

)  1993(و جونز ) 1997(روبنت . ها به عهده دارندو نتایج آن هافعاليت
های باالی رهبری دهند که زنان حتی زمانی که در الیهنشان می

ی دوم های ردهاند، در نقشجنبش حقوق مدنی فعاليت نداشته
  .                                             اندرهبری بسيار فعال بوده

" دهندهرهبر پيوند"ر این باور است که زنان غالبا در نقش روبنت ب      
- الیه: "کنداین نقش را این گونه تعریف می] روبنت[او . کنندعمل می

اش پيوند آحاد و پيروان بالقوه و همين وظيفه"که " ی ميانی رهبری
این ).  191ص : 1997"  (طور رهبران رسمی بالقوه به جنبش است

دهند و ی کار عاطفی جنبش را انجام میعمده رهبران در عين حال،
ای های عمدهانگيختگی، نقشهای بحران و خودتوانند در دورهمی

کند با استدالل مشابهی تایيد می) 119ص : 1993(جونز . ایفا کنند
هائی که در رابطه با زندگی خانوادگی که زنان معموال به خاطر مهارت
رند، در آن قبيل فعاليت رهبری شرکت و نمادهای نزدیک به خانواده دا

-ساز است و پيوندهای رسمی را استحکام میکنند که شبکهمی
اند که زنان معموال از روبنت و جونز در این مورد هم عقيده. بخشد
های جنبش اجتماعی کنار های باالی رهبری رسمی سازمانمقام

ارند که گرایش به این د] روبنت و جونز[هر دو . شوندگذاشته می
. گيرندها در اختيار میگویان  جنبشهایی را سخنبگویند چنين مقام

این دانشمندان ما را در گسترش بينش خود در مورد رهبری جنبش 
کنند که رهبری را به اند، بدین صورت که تاکيد میتشویق کرده

های مردانه هائی محدود نکنيم که با نقش رسمی و فعاليتفعاليت
  .مرتبط اند

ی کنيم، دغدغهاستقبال می] فکری[درعين حال که از این تعدیل      
گيری تحليلی ممکن است به تعریف بيش ما این است که این جهت

شناسی قدرت در ی رهبری و نادیده گرفتن پویهاز اندازه باز و گسترده
های با پذیرش این که رهبری در فعاليت. رهبری جنبش منتهی شود

های عددی درگير است و این که زنان برای جنبشتشکيالتی مت
-ی مشارکت فعال در جنبشخواهيم همهاجتماعی حياتی اند، نمی

دهندگانی که به سازمان. های اجتماعی را با رهبری یکسان بدانيم
کنند، مسائل را تنظيم پردازند، پروژه تدوین میطراحی استراتژی می

هستند، ] هادر جنبش[کنندگان بخش شرکتکنند یا الهاممی
دهی کنندگان در سازماناما دیگر شرکت. مشخصا نوعی رهبر اند

و (آوری اعانه و تبليغ به عهده دارند ها را که وظائفی چون جمعپروژه
، اگر )درون جنبش نام نهاد" دهندگانسازمان"ها را توان آنمی

به طور  بخواهيم معنای تحليلی برای مفهوم رهبری قائل شویم، نباید
افزون بر این، الزم است به این امر . خود به خودی رهبر تلقی کنيم

بندی های اجتماعی ردهآگاهی داشته باشيم که در اغلب جنبش
] رهبری[های باالی که زنان از مقامزمانی. عمودی رهبری وجود دارد

کنار گذاشته شوند، از بخش قابل توجهی از رهبری باالی جنبش جدا 
  .مانندمی

هایی که تفاوت بين رهبری رسمی و ما نسبت به استدالل       
دو دليل در این مورد . گذارند، بدبين ایمگویان جنبش را کنار میسخن
یکی این که رهبران رسمی جنبش، کسانی چون لنين، : داریم

گوی جنبش گاندی، لوتر کينگ، کاسترو، مائو و نایرره صرفا سخن
اند، در مورد استراتژی و جنبش را تعيين کردههای ها هدفنبودند؛ آن

اند ها بودهی نتایج جنبشدهندهگيری کردند و شکلتاکتيک تصميم
" گویانسخن"ای از دليل دوم این که پاره). 2001زاده و دیگران امين(

ها ممکن است افرادی باشند که خود را مطرح کردند، یا جنبش
گزین کردند، اما به هيچ وجه " رهستا"ها را به عنوان ها آنرسانه

ص : 1975مقایسه کنيد فریمن . (گو نيستندرهبران مسئول و پاسخ
  ) 1980؛ گيت لين 120

   
  ]  جنبش[رهبران درون و بيرون 

ترکيب اجتماعی مقامات باالی رهبری حائز اهميت است؛ زیرا رهبران 
ک های استراتژیبه دليل داشتن پيشينه و تجارب گوناگون گزینه

-اگر چه اعضاء گروه. گذاردمتفاوتی دارند که بر پيروزی جنبش اثر می
- گر معموال اکثریت رهبران جنبش خود را به وجود میهای چالش

های بيرون از جنبش در موقعيت ی گروهآورند، این که اعضاء ممتازه
های تحت ستم قرار گيرند و کارآیی داشته های گروهرهبری جنبش

برای مثال، بسياری از . ب و استثنائی نيستباشند امری عجي
داری و برخی از رهبران اوليه جنبش حقوق رهبران جنبش ضدبرده

) 1971نگاه کنيد به مارکس و یوسين (مدنی، سفيد پوست بودند 
ها نشان داده است که ترکيبی از رهبران داخل و خارج پژوهش

در . یانبرای رهبری جنبش اجتماعی هم مزیت دارد هم ز] جنبش[
که رهبر بيرون از جنبش نظرات جدید، ] باید گفت[خصوص مزیت،

ی رهبری را به همراه ها و توجه به دایرههای اجتماعی، مهارتتماس
چنين رهبرانی . دارد که در غير این صورت قابل دستيابی نيستند

هائی را افزایش و در دسترس رهبران قرار دهند و به توانند گزینهمی
های گيریساز تصميمو مالحظاتی یاری رسانند که زمينه غنای بحث
  )      2000؛ گنز 1971مارکس و یوسين . (مهم اند

توانند مسائل چنين میگر، همهای چالشرهبران بيرون از گروه       
در ) 1971(مارکس و یوسين . بسياری را برای رهبری به وجود آورند

کامال متفاوت به این نتيجه  ی فعاليت اکثریت در سه جنبشمقایسه
هائی های رهبری مختلط گرایش به ایجاد درگيریرسيدند که تيم

- داوری و خصومتها اختالف نظر ایدئولوژیک، پيشدارند که اساس آن
گر دارد، هائی است که رهبری بيرون از جنبش نسبت به گروه چالش

ش را های بيرون از جنبها به طوری که رهبریتفاوت سطح مهارت
های رهبری را در اختيار سازد تعداد نامتناسبی از مقامقادر می

یک جنبش ] پيشروی[های نهان و نامشهودی که طی بگيرند، و تنش
گيرند که با توجه مارکس و یوسين نتيجه می. شودبسيار آشکار می

ای که در کنش متقابل رهبری های ساختاری و فرهنگیبه فشار
وجود دارد، تکوین این ] جنبش[ی  بيرونی و رهبر] جنبش[درونی 
بعدا به این قضيه برخواهيم گشت که پویش . ها ممکن استدرگيری

ی تواند بر نتایج حاصلهچگونه می] جنبش[رهبری درونی یا بيرونی 
  .                                                                    جنبش اثر بگذارد

که، ترکيب رهبری جنبش اهميت دارد؛ زیرا بر  کوتاه این     
هائی که برای گذارد، مهارتهای رهبری اثر میدسترسی به مهارت

هائی را غالبا از طریق چنين مهارت. پيروزی رهبری حياتی اند
کنند که نهادهای جماعت در تحصيالت رسمی و علمی کسب می

در . ده استی جنبش حاصل شگذارند، و پيش از تجربهاختيار می
های بعدی به نقش انواع گوناگون رهبری در پيدایش جنبش، بخش

  .                                                  افکنيماستراتژی و نتایج آن نظر می
  

  رهبری و پيدایش جنبش 
های اجتماعی را ی برآمد جنبشدهندهها، اجزاء تشکيلپژوهش

های سياسی فرصت: ین اجزا عبارتند ازی ااز جمله. اندمشخص کرده
های سازمانی، منابع مادی و انسانی، رویدادهای و فرهنگی، پایه
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اگر . های کنش جمعیها و چارچوبها، مصيبتدهنده، تهدیدشتاب
کم برخی ترین رهبران در غياِب دستچه بعيد است که حتی مجرب

رهبران در تبدیل های مذکور بتوانند جنبشی را بسيج کنند، از مولفه
های اجتماعی واقعی با هم تفاوت شرایط بالقوه بسيج به جنبش

در عين حال، شرایط ساختاری بر پيدایش و موثر بودن رهبران . دارند
الزم است بررسی کنيم که کنش متقابل رهبری با دیگر . گذارداثر می

- عوامل موثر بر پيدایش جنبش چگونه است؛ بدین منظور نظری می
يم به  چگونگی بر آمد رهبران در شرایط فرهنگی و سياسی افکن

های بسيج چه مشخص و این که رهبران برای رودرروئی با چالش
  .     دهندانجام می

  
  شرایط فرهنگی و سياسی رهبری

رهبران تقریبا هميشه وجود دارند، اما برآمد ) 1973(از نظر اوبرشال
چنين ] اوبرشال[ او. های سياسی وابسته استها به فرصتآن

باید از طریق تحصيل و می"های رهبری را کند که مهارتاستدالل می
ی ای کسب کرد که فعاالن آن طی گسترش جنبش در تجربهتجربه

با این ). 158ص : 1973" (آورندآزمون و خطای خود به دست می
روند و رهبران در های سياسی غالبا از دست میوجود،  فرصت
- ها نقش مهمی ایفا میاکنش نشان دادن به فرصتبازشناسی و و

ها مستلزم اگر برآمد جنبش). 2001؛ گلدستون 1996بنس زک (کنند 
های ساختاری را بازشناسند، آن است که رهبران سياسی فرصت

این بدان معناست که شرایط فرهنگی و تشکيالتی پيش از برآمد 
ی اساسی بهها جنها هم برای برآمد رهبران و هم جنبشجنبش
های از پيش موجود متفاوت اند و به نوع جنبش البته نوع پایه. دارد

  .             بستگی دارند
سه نوع جنبش را مشخص ) 37- 34صص : 2001(موریس و برین      
های تحت ستم که نيروی آن را گروه"  بخشجنبش رهائی: "اندکرده

شان استفاده وییجدهند و از زیر ساخت فرهنگ ستيزهتشکيل می
که " طلبانهی مشخص برابریهای مبتنی بر مسالهجنبش"کنند؛ می

های تحت ستم به ای سروکار دارند که بر گروهبا مسائل ویژه
که " تعهد و مسئوليت اجتماعی"های خصوصی تاثير دارد و جنبش

- کشند که بر عموم جمعيت اثر میشرایط معينی را به چالش می
بخش، مثال جنبش حقوق مدنی، نبش رهائیدر یک ج. گذارد

ی رهبری جنبش بودند و پوستان، خاستگاه اوليهکليساهای سياه
های فرهنگی کليسا، ستون فقرات های مشارکت و شکلسنت

در یک جنبش مبتنی بر . دادجنبش حقوق مدنی را تشکيل می
ی مشخص مانند جنبش حق سقط جنين، رهبران از درون مساله
- های برنامهاجتماعی موجود بر آمدند، از جمله جنبشهای جنبش

تحت ] رهبران[ها آن. چنين جنبش زنانریزی جمعيت و خانواده و هم
ستگن . (ها قرار داشتندهای این جنبشتاثير ساختارها و تاکتيک

  )                                 1991بورگ 
یسه با دو نوع های تعهد و مسئوليت اجتماعی، در مقاجنبش     

های سازمانی و ساختاری از پيش دیگر ممکن است چنين پایه
تحميل ] بر مردم[مصائبی که به ناگاه . "موجودی را نداشته باشند

هائی های شخصی و رویداد، از جمله تراژدی)1981والش " (شودمی
تواند برای رهبران جدید نقش چون سوانح اتمی و ریختن نفت می

خواری در حين برای مثال، جنبش ضد مشروب. ا کندانگيزه را ایف
خانم . ی هشتاد در ایاالت متحده شروع شدرانندگی در اوائل دهه
ی مستی کشت، گروه که دخترش را رانندهکاندی الیتنر پس از آن

-در حالی. را بنيان نهاد.) د. د. ای. ام" (مادران عليه رانندگان مست"
نسبت به ] مردم[ردن هشياری های پيشين جهت باال بکه تالش

رانندگی در حالت مستی توجه اندکی را به خود جلب کرده بود، 
با وجودی . رهبری کاندی الیتنر تفاوت آشکاری را به نمایش گذاشت

های جنبش بود، از رسانه] رهبری[ی که کاندی الیتنر فاقد تجربه
حقوق کرد و در تدوین این مساله از  جمعی به طور موثر استفاده

مادری و حقوق قربانيان کمک گرفت و بدین ترتيب جنبش را با خشم 
) 1988(که رینارمن طوریبا این همه، همان. اخالقی خود برانگيخت

های فرهنگی و سياسی این جنبش نيز کند، زمينهاستدالل می
-بر زمينه] عليه رانندگی در حالت مستی[این مبارزه . اهميت داشت

ی هشتاد نيز موفق بود، زیرا رانه در دههکای سياسی محافظه
و ضرورت مسئوليت فردی استفاده " قاتل مست"رهبران از چارچوب 

طنين داشت که طرز فکر عصر " نه: تنها بگو] "شعار[کردند که در 
  .                                          دادریگان را نشان می

دهد که ابرابری تشکيل میها را ستم و نی جنبشوقتی زمينه     
های اجتماعی پيشينی را به وجود آورد، نهادهای طبيعی و جنبش
. آیندها و نهادهای از پيش موجود بر میرهبران اغلب از سازمان

های ناگهانی را برای افراد دهنده مصيبتزمانی که رویدادهای شتاب
هبرانی به تری دارد که رآورند، احتمال بيشها به وجود میو جماعت

ی این احوال، هائی هستند، اما با همهوجود آیند که فاقد چنين زمينه
بی . شان موثر استشرایط سياسی و فرهنگی موجود در پيروزی

های خود را ها مهارتدهی جنبشتردید رهبران در فرایند سازمان
با این همه، . ای ندارندها از پيش تجربهای از آندهند و پارهبسط می

های فرهنگی و سياسی را به ها و سنتها مهارتسياری از آنب

های اجتماعی، آورند که در جنبشرهبری جنبش به همراه می
.                                                          اندها، یا نهادهای پيشين آموختهسازمان

  
  های بسيجلشرهبری و چا

اند که های اجتماعی این طور استدالل کردهگران جنبشتحليل
های بين نخبگان های سياسی از قبيل حضور متحدان و تفاوتفرصت
کند به ی بسيج جنبش است زیرا فعاالن را ترغيب میکنندهتشویق

نگاه کنيد به مک آدام  (این که شانس واقعی پيروزی وجود دارد
با این همه، ). 1998؛ تارو 1996مک کارتی و زالد  ؛ مک آدام،1982
ها، به خودی خود مردم را های از پيش موجود، مانند مصيبتفرصت

رهبران . ها بپيوندندکند که سازمان پيدا کنند و به جنبشمتقاعد نمی
در اثر نبود . کنندها نقش مهمی ایفا میدر شناخت و تحليل فرصت

ها هست یا این که، به جای آن، فرصترهبری کارا، احتمال سوختن 
تالش برای بسيج ممکن است تحت شرایط نامناسبی صورت گيرد 

در عين حال، این امکان هست که ) 2001نگاه کنيد به گلدستون (
های سياسی و فرهنگی کمک ها به ایجاد فرصترهبران و جنبش

  .                          کنند
گذارد، الزم رهبری چگونه بر بسيج اثر میبرای این که ببينيم        

کنندگان در است روابط متقابل بين انواع گوناگون رهبری و شرکت
رهبران صرفا با مسحور و مجذوب . جنبش را مورد بررسی قرار دهيم

ی آورند، بلکه مراحل اوليهکردن پيروان خود جنبش به وجود نمی
" زیاد و گفت و شنود شرکت بسيار"واری از ی نمونهجنبش به گونه

کنندگان در رویدادهای جنبش با هم یابد که طی آن شرکتتکوین می
ایجاد ] برای جنبش[شرکت دارند، به لحاظ اجتماعی معنا و مفهوم 

؛ 174ص : 1973اوبرشال . (های جدید اندکنند و در پی یافتن ایدهمی
ین رفتار رهبران برای این که از ا) 2001؛ اوسپينا و شال 1993کوتو 

ها و ها، تاکتيکها را بسيج کنند، چارچوبمتقابل اوليه، جنبش
دهند که به وجود آوردن یک هویت ابزارهای تشکيالتی ارائه می

- جمعی و شرکت در کنش جمعی در سطوح گوناگون را برای شرکت
شان نه رهبران با این عمل. ی فعالی ميسر سازدکنندگان به گونه
های های خود، بلکه بر تجارب پيشين، سنتوانائیتنها بر جذابيت و ت

های های اجتماعی و شکلفرهنگی، هنجارهای جنسيتی، شبکه
جا که مردان به طور تا آن. کننددهی شناخته شده اتکا میسازمان

های دارای قدرت و اقتدار را اشغال کرده و بر رفتارهای سنتی مقام
اند، سلطه داشته] مرد زن و[ی هر دو جنس متقابل دربر گيرنده

.                                     ها باعث تعجب نيستخصلت جنسيتی رهبری در جنبش
برای مثال، در جنبش آغازین حقوق مدنی، رهبران از سنت       

های مذهبی کليسای سياه مشارکتی، موسيقی، روایت، و آیين
مسئوليت و تعهد نسبت به جنبش و پوستان برای به وجود آوردن 

نافرمانی مدنی استفاده ] مبتنی بر[ی استراتژی اعتراضات ارائه
لوترکينگ و دیگر کشيشانی که به رهبران رسمی جنبش . کردند

حقوق مدنی تبدیل شدند از منابع و مدل تشکيالتی کليسای سياه 
کنفرانس رهبری "و " مراکز محلی جنبش"پوستان برای ایجاد 

های بهره بردند، که سازمان) سی. ال. سی. اس" (حی جنوبمسي
این مدل ). 1984موریس (زد تر پيوند میمحلی را به جنبش بزرگ

چون مرکز تشکيالت و تصورات جنسيتی کشيشان مرد، کليسا هم
با این همه، این مدل . زنان را از جایگاه رسمی رهبری کنار گذاشت

اعضاء جماعت را به وجود آورد و  های زیادی ازی مشارکت ردهزمينه
های جماعت فعال بسياری از زنان که قبال در کليساها و سازمان

بودند، به رهبران غيررسمی تبدیل شدند و دیگر اعضاء جماعت را به 
وقتی دانشجویان ). 1997؛ روبرت 1993بارنت (جنبش مرتبط ساختند 

"  دانشجوئی ی نافرمانی مدنیدهندهی سازمانکميته"پوست سياه
را سازمان دادند، اال بيکر، رهبر با نفوذی که از ) سی. سی. ان. اس(

قدرت رسمی کنار گذاشته شده بود، دانشجویان را تشویق کرد خود 
مستقل " ی نافرمانی مدنی دانشجوئیدهندهی سازمانکميته"را از 

قادر نگه دارند و نوع ساختار غيرمتمرکزی را به وجود آورند که زنان را 
به رهبر " دهندهی نافرمانی مدنیی سازمانکميته"سازد درون 
کنندگان متنوعی را به این سازمان جذب این امر شرکت. تبدیل شوند

تغيير کرد و . سی. سی. ان. بعدها زمانی که ایدئولوژی اس. کرد
های پيونددهنده رهبری، تالشی رده"تر هرمی شد ساختار آن بيش

. دهی بودسازمان] مربوط به[ول مسائل دست کم، تا حدی مسئ
  )                             200-2001صص : 1997روبنت (

دهد ی جنبش حقوق مدنی نشان میگونه که نمونههمان       
شرایط فرهنگی و سياسی و ساختارهای تشکيالتی بر برآمد رهبران 

ثر، نقشی درعين حال، رهبران واقعی و مو. گذاردها اثر میو جنبش
کنند، بدین ترتيب که ها ایفا میحياتی در سازماندهی جنبش

- ها و استراتژیهای مربوط به ایدهکنندگان بالقوه را در بحثشرکت
آورند که هائی را به وجود میکنند و سازمانهای جنبش درگير می

های شوند و رهبران و استراتژیها فعال میکنندگان در آنشرکت
  . آیده وجود میجدید و نو ب

                                                                                          
 نمایندگی و ساختار در تشکيالت و استراتژی جنبش 
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گذاری بر جنبش از طی جریان یک جنبش اجتماعی، رهبران به تاثير
-هند و سازماندها ادامه میها و بسط استراتژیطریق تعيين هدف
دهند، و ها را شکل میکنند، ساختار آنریزی میهای جنبش را پایه
جا از آن. کنندها و سطوح فعاليت پيوند برقرار میبين فعاالن، سازمان

- ها بر دستيابی به رهبران اثر میکه ساختارهای تشکيالتی و شبکه
یی هاها، سازمان دادن راهگذارند، یکی از مسائل اساسی جنبش

  .                             است که به تکوین رهبری کمک کند
دهی را چندین ویژگی سازمان) 1018- 1016ص ص: 2000(گنز     

آورند و هائی که رهبران کارآ را به وجود میکنند، ویژگیمشخص می
نخست ساختارهای : دهندها را افزایش میآن" ظرفيت استراتژیک"

- را ممکن می" بررسی منظم، علنی و موثقی"تشکيالتی است که 
سازد؛ این ساختارهای تشکيالتی اطالعات در اختيار رهبران قرار 

کنندگان هائی جهت بحث بين شرکتدهد، بدین طریق که فوروممی
ها با دادن اختيار به رهبران برای عمل بر آورد و آنمختلف به وجود می

دوم . کنندویق و ترغيب میها را تش، آن]تعيين شده[طبق تصميمات 
به ] ی خوددهندهتشکيل[هائی که از طریق اجزاء متعدد سازمان"

  .                                                                  شوندرهبران می موجب برخورد منعطف" پردازندبسيج منابع می
- تشکيل[آحاد  هائی که رهبران را در رابطه باسرانجام هم، سازمان

دانند؛ احتماال رهبرانی با دانش گو میخود مسئول و پاسخ] یدهنده
گنز بر این باور است که استراتژی . های سياسی دارندمفيد و مهارت

نگاه کنيد (است تا یک فرد رهبر" تيم رهبری"ی یک موثر معموال  ثمره
رفيت های رهبری گوناگون ظ، و این که تيم)2000به دیزنی و گلب 

با " رهبر داخلی"هائی که از تيم. دهنداستراتژیک را افزایش می
با " رهبر بيرونی"ی خود و هم دهندهپيوندهائی با آحاد تشکيل

هائی که دارای ای برخوردارند، تيمهای هنجارگذار یا حرفهمسئوليت
ی خود، و دهندهرهبرانی با پيوندهای قوی و ضعيف با آحاد تشکيل

ترین ظرفيت استراتژیک ای از کنش جمعی بزرگاندوخته رهبرانی با
  ).1015ص  :2000گنز (روندبه شمار می

های مربوط به این دهد، تحليلگونه که تحقيق گنز نشان می همان 
اش گذارند، الزمههای جنبش اثر میکه رهبران چگونه  بر استراتژی

ها بر ههای اثرگذاری ساختارهای تشکيالتی و شبکبررسی شيوه
برای مثال، یکی از مشکالتی که . کيفيت رهبری یک جنبش است

رو بود، عبارت از این است که تر جنبش زنان با آن روبهبخش جوان
های فمينيست به خاطر اشتياقی که به دموکراسی بسياری از گروه

. کردندمشارکتی داشتند، از رهبران و ساختارهای رسمی پرهيز می
را " استبداد بی ساختاری"به عنوان فعالی که ) 1972(جو فریمن 

ها را از ناممکن بودن گروه واقعا بی رهبر و تجربه کرده بود، فمينيست
بی ساختار بر حذر داشت، با این استدالل که در غياب یک ساختار 
رسمی، ساختاری غيررسمی تکوین پيدا خواهد کرد با رهبران بی 

. شوندوستان انتخاب میی دشمار، رهبرانی که از طریق شبکه
- های ساختاری حمایت کرد که بيشفریمن از تجربه اندوزی در شکل

ترین مشارکت را تشویق کنند، اما در عين حال از فعاالنی که اختيار و 
خواهد که در برابر شان گذاشته شده نيز میمسئوليت به عهده
  .گو باشندفعاليت خود پاسخ

های فمينيستی در جنبش زنان، گروه] گيریشکل[های اوليه از سال 
ها دموکراسی مشارکتی اند که در آنساختارهائی تجربه کسب کرده

نگاه کنيد به بيکر . (گو امکان داشته استو رهبری موثر و پاسخ
استدالل بران ) 1994؛ گت فرید و وایس  2000؛ دیزنی و گلب 1986

های تمجموعه مهار"توان این است که رهبری را می) 1989(
کنندگان دانست که الزم نيست یک اقليتی از شرکت" دهندهسازمان

- و غير هرمی، زمانی ممکن است "رهبری فراگير". مجری آن باشند
- دهی ماهرانه، شناخته و بين شرکتهای سازمانکه نيازمندی

مشارکت در "پذیرد که گرچه بران می). 231" (کنندگان توزیع شود
و این که اغلب کمبود " ای نيستند سادهها فرایوظائف و مهارت

وجود ) 236(های جنبش ی کاردان و ماهر در سازمانکنندهشرکت
های فمينيستی در حمایت از برابری و دارد، معتقد است که ارزش

- اش تالش مداوم برای ایجاد سازمانمخالف سلسله مراتب، نتيجه
- رهبری را میهای ها مهارتکنندگان در آنشود که شرکتهایی می

  .                                                                                                      آموزند
بران (، رهبری فراگير )2000گنز (های رهبری مفاهيم مربوط به تيم    

همگی به اهميت کنش ) 1997روبنت (دهنده ، و رهبران پيوند)1989
ها و اعمال رهبری و ها در جنبشکنندگان و شبکهشرکت متقابل بين

ی الزم است رهبران در باره. ها اشاره دارندسازماندهی مهارت
دیگر و از دیگر ها از یکهای سازمانی و تاکتيکها، شکلفرصت
ارتباطات بين رهبران، . کنندگان اطالعات به دست آورندشرکت

سازد، و ها را ممکن میاتژیتر استری گستردهدستيابی به ذخيره
دهد و به های محلی و ملی را ارتقا میآهنگی بين استراتژیهم

  . رساندهمکاری بين سازمانی و فعاليت ائتالفی یاری می
سی . ال. سی. ی حقوق مدنی کشيشانی که اسدر جنبش اوليه

را در شهرهای مختلف رهبری ) کنفرانس رهبری مسيحی جنوب(
- یگر را از طریق فعاليت درکليسای سياه پوستان میدکردند، یکمی

شناختند و اطالعات مشترکی دراین باره داشتند که بایکوت و دیگر 
نگاه کنيد به (دهی کنند های فعاليت مستقيم را سازمانتاکتيک

دهنده، درسطح محلی بين اعضای رهبران پيوند). 1984موریس 
دیگر مرتبط هبران را به یککردند و رجماعت و جنبش پيوند برقرار می

-هردا رپ رهبری مادام). 1998؛ هردا رپ 1997روبنت (ساختند می
-العمر هتی کندریک، یک رهبر محلی حقوق مدنی، را توضيح می

- ها انگيزه و الهام میاین رهبر، فعاالن جوان را ثبت نام و به آن. دهد
دیگر و ا یکبخشيد تا رهبر جنبش شوند، رهبران جدید را در ارتباط ب

یک "ها را به داد و آنتر رهبران قرار میهای قدیمیدر پيوند با نسل
".  کردی رهبران ملی، دولتی و مردمی معرفی میی گستردهشبکه

  ) 351ص : 1998(
های رهبری برای استراتژی چنين پيوندهایی بين سطوح و نسل     

های حق شی جنبدر مقایسه)  1996(بانسزک . جنبش حياتی است
دارد که جنبش زنان امریکا رای زنان امریکا و سوئيس اظهار می

های موثر های سازماندهی و استراتژیتر بود، زیرا از تکنيکموفق
های گوید اگرچه فرصتبانسزک می. کردتر استفاده میبيش

سياسی در هر دو کشور مشابه بود، زنان جنبش حق رای در امریکا، 
هائی را به کار گرفتند تا بسيار رک کردند و استراتژیها را داین فرصت

این ظرفيت . ها استفاده کنندبيش از زنان سوئيسی از این فرصت
ی پيوند بين رهبران ملی و دولتی و دیگر استراتژیک عالی، ثمره

در مصرف (های لغو و اعتدال جنبش"هایی چون ها بود، جنبشجنبش
دهندگان جنبش حق رای ازمانبرای مثال، س)". مشروبات الکلی

در امریکا  با پرداخت دستمزد به سخنرانان برای سفر به ) زنان(
از این مدل . دهی جنبش استفاده کردندسراسر کشور و سازمان
های آنتونی از طریق فعاليت خود در جنبش. رهبرانی چون سوزان ب

زک بانس(تجربه آموختند ]" درمصرف مشروبات الکلی[لغو و اعتدال "
سوئيس چنين پيوندهائی را ] حق رای زنان[جنبش ). 68ص : 1996

ها در درون ی تاکتيکنداشت و ساختار غيرمتمرکز آن نيز از اشاعه
انجمن ملی حق رای زنان "که جنبش جلوگيری کرد، در صورتی

دیگر قرار داد و به های گوناگون را در پيوند با یکرهبران ایالت" امریکا
.                                های محلی را بسط و گسترش دهندتا نوآوری ها کمک کردآن

های ها و مدلپيوند بين رهبران عالوه بر اثرگذاری بر تاکتيک      
ها یاریدهی، بر همکاری بين تشکيالتی و به وجود آوردن همسازمان
های جنبش، احتماال تحت شرایط مانهمکاری بين ساز. گذارداثر می

؛ 1986ستگن بورگ (شود تر میها یا تهدیدات، بيشافزایش فرصت
ها برای ، اما رهبران در بازشناسی فرصت)1980کارتی زالد و مک

افزون بر این، ). 114ص : 2000شفر (فعاليت ائتالفی اهميت دارند 
یک جنبش اثر  رهبران گوناگون  بر کميت و نوع فعاليت ائتالفی در

محيطی های زیستدر یک بررسی از ائتالف) 2000(شفر. گذارندمی
ها را تمام ای که تشکيالت یک جنبش آنبرد که رهبران حرفهپی می

وقت به استخدام خود در آورده است، غالبا از رهبران داوطلب در 
تری برای به تر اند، شاید به این دليل که وقت بيشها فعالائتالف
همين طور هم، ). 123(ها دارند ود آوردن پيوند با دیگر سازمانوج

ها در جماعت و در تری با دیگر سازمانی فشردهرهبرانی که رابطه
. توانند ائتالف به وجود آورندجنبش دارند، به احتمال بسيار زیاد می

    )                                                         118 -119ص ص(
  

  ]   کنش جمعی[دهی رهبران و فرایند شکل
دهی کنش جمعی به ای پيرامون شکلهم اکنون ادبيات گسترده    

ها پردازد که عامالن جنبش اجتماعی، ستمهائی میبررسی شيوه
کنند و واقعيت اجتماعی را برای تشویق کنش جمعی را تعریف می
). 2000بن فورد و سنو  به منظور بررسی، نگاه کنيد به(کنندتبيين می

- کنند، چارچوباستدالل می) 1992(فورد طوری که سنو و بنهمان
های کنش جمعی بر وخامت، بی عدالتی و اخالق ستيزی شرایط 

ورزد و در عين حال تقصير را به گردن عامالن اجتماعی تاکيد می
کند که برای گذارد و نوع کنش جمعی را مشخص میمعينی می
گذاری های اجتماعی برای تاثيرجنبش. ماعی الزم انددگرگونی اجت

ی فعاليت متحد به منظور های بسيار ماهرانهباید درگير چارچوبمی
ی فرهنگ و تجارب مردم هائی شوند که بازتاب دهندهایجاد چارچوب

نگاه کنيد به سنو و . (باشد] با آن[دیده یا دیگر عامالن مرتبط ستم
                         )        1986دیگران؛ 

نقش به سزائی در آشکار ] هابه چارچوب[دهی انداز شکلچشم    
- سازی که در چارچوبهای مفهوماند که فرایندکردن این امر داشته

- اند، چگونه کنش جمعی را موجب میهای فرهنگی تثبيت شده
با این همه، این رویکرد به خاطر نقاط ضعفی که دارد، . شوند
  . ردش محدود استکارب

اش همانند تئوری بسيج منابع و تئوری این رویکرد تمرکز تحليلی 
فرآیند سياسی، به سوی عوامل ساختاری و تشکيالتی جهت پيدا 

-به عنوان کنش) او. ام. اس(های اجتماعی سازمان جنبش. کندمی
ها و ایدئولوژی ها، هدفشود، عاملی که فعاليتگر اصلی ظاهر می

ها و باورهای دهد که با منافع، ارزشای شکل میبه گونهخود را 
سنو و همکارانش در مراجعات . گروهی از افراد همساز باشد

- ها را سازمانکنند، آنمتعددی که به بسترسازان معطوف می
گاه هم، گه. کنندگویان جنبش معرفی میدهندگان، فعاالن و سخن

صرفا به عنوان ها به سازمان جنبش اجتماعی یا جنبش آن
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ها به عنوان اندک دفعاتی هم که به آن. کنندبسترسازان اشاره می
توانند بررسی کنند که رهبران جنبش کنند، نمیرهبران اشاره می

این رویکرد، انگيزه برای . برندچگونه فرایند ایجاد چارچوب را پيش می
ماعی آورد که رهبران جنبش اجتتجزیه و تحليل عواملی به وجود نمی

را قادر سازد نمایندگان موثر روند بسترسازی باشند، یا این که مانع 
  . ها از این کار شودآن

های مربوط به بسترسازی با ی دیگر این است که تحليلمساله
سازان نادیده گرفتن رهبران، اهميت شرایط نهادی و اجتماعی بستر

ضاهای محدود گران برای فعاليت در فاین کنش. گيرندرا نادیده می
که از کنند، درحالیهای جنبش اجتماعی حضور پيدا میسازمان
شان به سوی کنش جمعی اند، جدا هائی که خواهان هدایتجمعيت
-ی ساختارهائی با چارچوبهای اجتماعی به مثابهجنبش. اندشده

که پيروان شوند، در حالیهای تکوین یافته به تصویر کشيده می
شوند که بيرون از نهادها عمل رای فرهنگی تلقی میبالقوه، افراد دا

- سویه، تحليلدار یکبحث ما این است که این منطق جهت. کنندمی
-ضعفسازد، و هر دوی این نقطههای فرایند بسترسازی را ناقص می

-شود که زمينهها باعث انحراف توجه از نقش اساسی رهبرانی می
  .  کنندزی نقش بازی میی نهادینه دارند و در فرایند بسترسا

های اجتماعی ساختارهای اجتماعی هستند با تقسيم کاری جنبش
های تشکيالتی و با آرایش ی هدفکه در آن رهبران عموما درباره

- گيری میها جهت رسيدن به آن اهداف تصميمها و تاکتيکاستراتژی
بسترسازی برای این وظائف عمده جنبه اساسی دارد زیرا هم . کنند
های متخاصم و متحدان بالقوه را گر و هم گروههای چالشگروه

ای که باید دگرگون بسترسازی شرایط غير عادالنه. کندپيشنهاد می
های هائی را برای رسيدن به هدفکند و تاکتيکشود را مشخص می
که اغلب نياز به جائیبسترسازان از آن. دهدمطلوب ارائه می
های دد دارند، باید در استفاده از گفتمانهای متعدستيابی به آماج

گوناگون مهارت داشته باشند و مجموعه موضوعاتی را مشخص کنند 
؛ 1997مقایسه کنيد اوانز (های متنوع مناسب باشد که برای جمعيت
مناقشات مربوط ). 1996؛ مک آدام 2001؛ هول 1992گرهاردز و روخت 

وهای متشکله و های نيرکه ناشی از خواست] سازی[به بستر 
بن فورد (باید با دقت فيصله داده شود های گوناگون است، میآماج

پيروزی یا شکست یک سازمان جنبش اجتماعی به توانائی ). 1993
ی مربوط به فعاليت بسترسازی های پيچيدهآن در برآورد خواست

  .است
که کار بسترسازی بسيار مهم و توام با مشکالت است، جائیاز آن    

ی اختصاصی رهبران و تيم رهبری جنبش اجتماعی است این وظيفه
های جنبش. ی فرهنگی و مهارت الزم را برخوردارندکه از سرمایه

های اجتماعی نيازهای مربوط به بسترسازی را به گوناگون و جنبش
های ای از جنبشدر پاره. کنندهای گوناگونی برطرف میشيوه

کيالتی را در اختيار دارند که مزیت های تشاجتماعی رهبران مقام
ها گيری به آنی دسترسی به منابع و سطح باالی تصميمویژه

اختصاص داده شده است، به طوری که نفوذ بسيار و حق انحصاری 
هائی را ها شيوهدیگر سازمان. کنندبر فرایند بسترسازی اعمال می

ری مرتبط کنند که با رهببرای توزیع فعاليت بسترسازی پيدا می
ی زنان، بخش اوليههای رهائیاست، مانند مورد بسياری از گروه

کردند، های سخنرانی را نوبتی برگزار میهائی که مسئوليتگروه
به پيروی از گنز . ها هم موفق نيستندی این برنامهالبته همه

های گوناگون رهبری که بتوانند به ، بر این باور ایم که تيم)2000(
ها ای از مسائل بپردازند، برای بسياری از جنبشگستردهی دامنه

ی دهندهتشکيل[رهبرانی که با آحاد . مخصوصا بسترسازان تاثير دارند
هایی را به وجود توانند چارچوبی تنگاتنگ دارند، میرابطه] جنبش

دیده پذیرفتنی و بارز باشد، درعين های ستمآورند که برای جمعيت
کمک به دستيابی به پشتيبانی ] از جنبش[يرون حالی که  حاميان ب

آیند که ها بدین منظور به وجود میای از سازمانپاره. کنندنخبگان می
- دهند که برای چارچوبهای متنوع رهبری را تشویق و بسط میتيم

ها به رهبران پرجذبه دیگر سازمان. کنندهای کارآ ایده ابداع می
های گوناگون را مورد توانند جمعيتی متکی اند که می)کاریزماتيک(

  . خطاب قرار دهند
کنند و هم نفود رهبران کارآ حاميان گوناگونی را به خود جلب می

برای مثال، مارتين . دهندحاميان و هم نفوذ خود را افزایش می
لوترکينگ حاميان گوناگونی را از طریق استفاده از موضوعات بسيار 

ات نه فقط شامل باورهای مذهبی، متنوع بسيج کرد؛ این موضوع
ی نافرمانی مدنی گاندی، تئوری دموکراتيک و بلکه شامل فلسفه

؛ پالت و ليلی 1996مک آدام (شد گرایانه نيز میهای عملارزش
های او را در پرتو وضعيت خود حاميان مارتين لوتر کينگ پيام). 1994

. آوردندکردند و یک هویت جمعی فراگير به وجود میتفسير می
های مارتين در تحليل خود از نامه) 1994(گونه که پلت و ليلی همان

ها آن. اند، حاميان او هواخواهان منفعل نبودندلوتر کينگ نشان داده
کنندگان و رهبران فعال در سطوح مختلف جنبش بودند، و شرکت

با . دادندهای استراتژیک به کينگ ارائه میها توصيهبسياری از آن
ظری به کنش متقابل حاميان و رهبران و کار بسترسازی رهبران در ن

رویم ها، از تمرکز بر چارچوب نخبگان فرا میسطوح گوناگون جنبش

- کند و آن را یکی از مسائل تحليلمشخص می) 1997(که بن فورد 
  .  داندهای جاری مربوط به بسترسازی می

  
  سازینهادها، رهبران و بستر

ها و ساختارهای تشکيالتی هایی که جنبشی شيوهعالوه بر بررس 
گذارند، الزم های اجتماعی بر رهبری و بسترسازی اثر میجنبش

ها در محيط است که نظری بيافکنيم به تاثيرات دیگر نهادها و سازمان
تئوری بسترسازی کنونی توضيح . های جنبش اجتماعیسازمان

های ها، مهارتوبمناسبی پيرامون چگونگی به وجود آمدن چارچ
ها و رهبران، پيش از تکوین سازمان جنبش اجتماعی مربوط به آن

های های اجتماعی غالبا از نهادها و سازمانجنبش. ارائه نکرده است
پيش از [های اجتماعی اغلب اند و رهبران جنبشبومی بر آمده

ی عميقی در اند که ریشهوجود داشته] رهبری جنبش اجتماعی
این نهادها عناصر گوناگونی را در . جماعات داشته استنهادهای 

های اجتماعی اختيار رهبران قرار داده و برای بسترسازی برای جنبش
ای های متناسب کنش جمعی؛ پایگاه تودهچارچوب: اندعرضه کرده

هایی با هویت ها شرکت دارند؛ جمعيتمردمی که در این چارچوب
مسئوليتی که شعائر را به  جمعی؛ فضاهای مطمئن؛ همبستگی و

های اجتماعی آکنده از سطوح عالی اعتماد، و آورند؛ شبکهوجود می
هائی دسترسی دارند که نهادینه اند و رهبران کارآئی که به چارچوب

بندی که با در صورت. ها را در اختيار دارندمشروعيت فعال کردن آن
کند که نهادها، تاکيد می) 1996(رویکرد ما خوانائی دارد، هارت 
توانند به مرکز ساختارسازی تبدیل مخصوصا نهادهای مذهبی، می

های از پيش موجود و رهبران شوند، به این دليل که چارچوب
ها در شکل بخشی به کنش توانند از آنمناسبی درخور دارند که می

  .  جمعی استفاده کنند
رهبران جنبش حقوق مدنی محل مناسبی برای بررسی پيوند بين   

چارچوب "یک . ی نهادی استجنبش اجتماعی، بسترسازی و زمينه
ی عميقی در نهاد مرکزی کليسای ریشه) 111" (آزادی و عدالت

این . سياه پوستان و تجارب فرهنگی جمعيت سياه پوست داشت
داری به وجود چارچوب ریشه در کليسائی داشت که در دوران برده

- برده. کليدی مورد استفاده قرار گرفتآمد و به عنوان چارچوب نهادی 
الهيات . ها از طریق همين نهاد برای آزادی و عدالت مبارزه کردند

های کشيشان کليسای سياه پوستان، که زبان بروز آن عمدتا موعظه
بخش های انجيلی آزادی و عدالت و بالغت کالمی رهائیبود، بر پایه
وسی و آموس، های معروف انجيلی، از جمله مسيح، مشخصيت
پوستان دارای کنش متقابلی است نهاد کليسای سياه. کردتاکيد می

آیند تا با گفت و شنود طی که در آن کشيش و مستمعين گرد می
های فرهنگی ها و شرکت در دعا و موسيقی چارچوبموعظه

             .                                                           مشترکی داشته باشند
ی آن است که یک چارچوب دهندهچارچوب آزادی و عدالت نشان     

تواند به عنوان گر میی از پيش موجود یک گروه چالشنهادینه
البته . چارچوب کنش جمعی یک جنبش اجتماعی به وجود آید

های از پيش موجود بی نرمش و انعطاف نيستند، و رهبران چارچوب
برای . دهندکل دادن به کنش جمعی تغيير میها را به منظور شآن

درک این فراشد، الزم است تمرکز تحليلی خود را از فرایندهای هم 
ای جنبش، به های جنبش اجتماعی و رهبران حرفهآوایی سازمان

در این . گر معطوف کنيمهای چالشفرایندهای نهادی و فرهنگی گروه
اند اریخا به وجود آمدههای نهادی که تسطح، حضور یا غياب چارچوب

-اگر پایگاه توده. شودها با حاصل کنش جمعی بررسی میو ربط آن
ی مشترکی داشته باشد که مناسب ای دارای چارچوب نهادینه

کنش جمعی است، مشکل بسيج شمار زیادی از مردم برای رفتاری 
همين طور . ای کاهش دادتوان به حد قابل مالحظهآميز را میمخاطره
زمانی که مردم هویت جمعی و چارچوب نهادی مشترکی  هم،

های اجتماعی مناسب داشته باشند، شرایط برای برآمد جنبش
در مثال ما، اعضای جماعت سياه پوست مسيحی خود را . است

. دانستند که خواهان آزادی و عدالت بودندگروه تحت ستمی می
به کنش ی نهادی متناسب با شکل بخشی هایی که زمينهچارچوب

-اند مکانها به وجود آوردهجمعی را فراهم آورند، اگر نهادهائی که آن
های مناسبی فراهم آورند که کنش جمعی بتواند تکوین پيدا کند و 

ها همبستگی و تعهد در بين فعال شود؛ و شعائری که بتوان با آن
کسانی به وجود آورد که از چارچوب مشترک برخوردارند، با اقبال 

گر از آن جا که گروه چالش. رو اندی برای فعال شدن روبهتربيش
-کرد، کليسای سياهرا کنترل می] مشترک[بالقوه این چارچوب 
این کليساها . کردهای مناسبی را فراهم میپوستان چنين مکان

آواز،  -دید که از نهادها برگرفته بودندچنين شعائری را تدارک میهم
این شعائر همبستگی و مسئوليت را . دعا، و پویایی پرسش و پاسخ

  .کردآورد و حفظ میکنندگان به وجود میدر بين شرکت
های ریزی فرایندگران اصلی در طرحتر گفتيم رهبران کنشپيش 

توانند گر میهای چالشبندی ما نهادهای گروهدر صورت. جنبش اند
ئی که به وجود آورند، رهبرانی دارای کارآ رهبران جنبش اجتماعی

. ریزی کنندها را طرحجایگاهی داشته باشند که بتوانند جنبش
چارچوب آزادی و عدالت چنين کارکردی داشت، زیرا این کشيشان و 
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های رهبری را برای این چارچوب واعظان بودند که اقتدار و مهارت
این اقتدار و . های کنش جمعی ارتقا دادندنهادی به منظور آماج

ده ریشه در این حقيقت دارد که او و اعضای کنناعتماد موعظه
های کنندگان مشترک چارچوبپوست ایجادجماعت کليسای سياه

مهارت در . نهادی بودند و در همان محيط فرهنگی ریشه داشتند
وری برای کشيش سياه پوست در رابطه با وجهه و جذبه سخن

و کالم اش دارای اهميت اساسی بود و ریشه در قدرت زبان )کاریزما(
منشاء : "ی این کشيش نوشتطور که ویلز دربارههمان. داشت] او[

ها بود که برای منبر بالغت آن] کشيشان[انضباط زندگی این مردان 
موعظه شکلی هنری بود با فرایند . بخشيدندخود بهبودش می

دیگر مهارت کسب کنندگان در نقد یکتهذیب و بهبود دائمی، و موعظه
کنندگان سطح عمومی موضوعات و معنای و تعدیل کردند و جرحمی

کننده به خاطر تجربه، موعظه) 216: 1994.( ها بودندمجازی آن
و واکنش حضار، خود را به عنوان یک ] خود[تمرین، نقد هم تایان 

  . کردمتخصص به کارگيری نمادها تثبيت می
ی جنبش حقوق مدنی، چارچوب آزادی و عدالت عميقا در درآستانه

جماعت مذهبی سياه پوست تثبيت شده بود، همانند هزاران 
توانستند این ی عميق برخوردار بودند و میکشيشی که از ریشه

. تر برای کنش جمعی شکل دهندرا بيش] آزادی و عدالت[چارچوب 
. اس" (کنفرانس رهبری مسيحی جنوب"بدین ترتيب، پيش از آن که 

نافرمانی مدنی دهی ی سازمانکميته"و ) سی. ال. سی
اتوبوس بایکوت "به وجود آیند ) سی. سی. ان. اس" (دانشجوئی
ای داشت به عنوان جنبشی برای آزادی و ی تودهکه پایه" مونتگمری

عدالت سازماندهی شد و شکل گرفت و کشيشان محلی آن را 
کار . کليسا بود] مبارزه[هدایت کردند، زیرا محل تجمع رهبران و بستر

بود که چارچوب کنش جمعی یک سازمان جنبش رهبران این ن
های سياه پوستان منفرد را تنظيم ها و اولویتاجتماعی با ارزش
ها این بود که ساختار نهادی از پيش موجودی را کنند، بلکه وظيفه آن

-می" ارتقاء چارچوب"ما این فرایند را . برای کنش جمعی تنظيم کنند
ی ه نهادهای موجود به وسيلهناميم، زیرا چارچوب مناسب از مجموع

شوند که با هماهنگ کردن کنش جمعی مناسب رهبرانی گزین می
ی او نمایندگان بيرونی، تفاوت دارد، زیرا طبق ایده) 1999(از بيرون 

کنند تا برای مقاصد خود هائی را از دیگران تصرف میها یا ایدهمکان
- ها میگان چارچوبدهنددر مقابل، ارتقاء. مورد استفاده قرار دهند

ها های نهادی موجود استفاده کنند، زیرا آنتوانند از چارچوب
- روان - نمایندگان درونی هستند که به لحاظ ساختاری و اجتماعی

  .                                                               ی عميق دارندها ریشهشناختی در این چارچوب
گر های چالشاگر چه گروه. ین تحليل کارآئی عام داردبه باور ما ا      
ها به عنوان منبع ی نهادها را در اختيار ندارند، بسياری از آنهمه

برای مثال، ). 17(گيرندها مورد استفاده قرار میرهبری و چارچوب
اند که بسياری از رهبران چپ جدید، رهبران پيشين دانشجوئی بوده

داری ی سرمایهها جامعهاند که در دانشگاهههائی را برگرفتچارچوب
- سازمان" کارگران متحد کشاورزی"اکثریت رهبران . اندکردهرا نقد می

اند که پایه در کليسای کاتوليک هائی بودهدهندگان و رهبران جنبش
ها ساختارهائی را از کليسای کاتوليک آن). 2000گنز، (داشته است 
بسترسازی جنبش کارگران کشاورزی از  يتاند که در فعالبه ارث برده

های آن نيز های کارگری و چارچوباتحادیه. کردندها استفاده میآن
ای از های سازمانی و نمادین پيشين از طرف پارهبه عنوان پایگاه

گرفت که به رهبری سازمان دهندگان مورد استفاده قرار میسازمان
جنبش مدرن زنان . رسيدندمی) و. اف. یو" (کارگران متحد کشاورزی"

- تا حدی به این دليل ممکن شد که رهبران مبارز حق رای، چارچوب
چنان حفظ هم" گير نخبگانپی"های ناعادالنه را در یک تشکيالت 

کنيم که بسياری گيری میبنابر این، نتيجه). 1987روپ و تيلور (کردند 
ها سازمانهای جنبش اجتماعی با کنش جمعی در درون از چارچوب

ها را ارتقا دادند و به و نهادها انطباق داده شدند و سپس رهبران آن
ها و نهادهای از پيش موجود، نقش این سازمان. ها پيوند زدندجنبش

- های اجتماعی ایفا میاساسی در به وجود آوردن رهبران جنبش
- ها را انجام میکنند، رهبرانی که کار اصلی بسترسازی برای جنبش

  . دهند
                                        

 چارچوب سازی ورسانه های همگانی
ها ها از طریق آنای است که جنبشها یکی از مجراهای اصلیرسانه

 اهميت و پردازند، وی حاميان خود میبه بسيج نيرو و تقویت روحيه
سازی به کار چارچوب. رسانندها را به  گوش عموم میپيام آن
ها اهميت دارد، در نشان دادن این که ها و رسانهی جنبشلهوسي

شوند و به تصویر های همگانی گزارش میها چگونه در رسانهجنبش
؛ 1979؛ مت لچ 1980، گيت لين 1993ولفزفلد  گمسن و(آیند در می

گران در ی کنشهای اجتماعی به مثابهرهبران جنبش). 1991ریان 
عاالن نقش اصلی دارند، استراتژی دادن به جنبشی از ف شکل
کنند، به داوری در خصوص اطالعاتی که برای ای را تدوین میرسانه
های مطبوعاتی تماس نشينند، با کنفرانسها تهيه شده میرسانه
- ها را برای خدمت به عنوان سخنها آنگيرند و معموال رسانهمی

و انتشار توانائی رهبران در پخش . گزینندگویان جنبش بر می

های همگانی تحت تاثير ماهيت های جنبش از طریق رسانهچارچوب
  .تشکيالتی و ایدئولوژیک جنبش و رسانه قرار دارد

- های رسانههای گردآوری اخبار بسيار متمرکز است و سازمانفرایند
هائی نظير جنبش. به منابع خبری موثق اند] دستيابی[ای در پی 

بخش زنان که برای دموکراسی و جنبش چپ جدید و جنبش رهائی
- خودانگيختگی ارزش قائل اند در مورد رهبری از خود تردید نشان می

های خود از طریق دهند، از این رو برای پخش و انتشار چارچوب
. کنندنهایت دشواری را تجربه میهای همگانی اوقات بیرسانه

فی معر] خود را[گویان رسمی ها نتوانند سخنزمانی که جنبش
کنند و غالبا را تعيين می" رهبران"وار ای نمونهها به گونهکنند، رسانه

های پر شوری هستند که ضرورتا در برابر در جستجوی شخصيت
؛ 1980مقایسه کنيد گيت لين،(گو نيستند های جنبش جوابسازمان

ای دارای ساختارهای متمرکز های حرفهسازمان). 1978توخمن 
ها را کنترل کنند، توانند رهبران و پيامکه بهتر میجنبش، به دليل آن 

ای دست باال های رسانهوار در سروکله زدن با سازمانبه طور نمونه
های غيرمتمرکز با ایرادهای ایدئولوژیکی که به سازمان. را دارند

ای موثر با های رسانهرهبری متمرکز دارند، اغلب در تدوین استراتژی
این امکان وجود دارد که رهبرانی که چارچوب  رو اند ومشکل روبه
. کنندگان کنار گذاشته شوندکنند، از سوی دیگر شرکتایجاد می

  )104-109: 1980نگاه کنيد به گمسن در این مجلد؛ گيت لين (
ای با یک دیگر رقابت و غالبا درگيری های رسانهجنبش و چارچوب    

های برای قبوالندن چارچوب هاگيرندگان رسانهکنند و تصميمپيدا می
ها پوشش یک راه این که جنبش. خود معموال موقعيت برتری دارند

ای مناسب به وجود آورند عبارت است از استفاده از یک رهبر رسانه
، مثال رهبری چون مارتين لوتر کينگ که )کاریزماتيک(آشکارا پر جذبه 
جنبش را به  هایکند و چارچوبای را به خود جلب میپوشش رسانه

با این همه، رهبر پرجذبه . دهدمدعوین مرتبط انتقال می
- ها و هدفتر بر کارآئی رهبر تا فعاليتکه بيش، زمانی)کاریزماتيک(

-شود، ممکن است کنترل خود بر چارچوبهای جنبش متمرکز می
این امر در کارزار نهائی برای . ای را از دست بدهدسازی رسانه

ها که رسانهوز پيش از قتلش، اتفاق افتاد، زمانیکينگ، درست چند ر
آميز ای از ناتوانی کينگ در جلوگيری از خشونتاین کارزار را نمونه

ای در جهت را مبارزهشدن تظاهرات توضيح دادند، به جای این که آن
 . دست بهداشت معرفی کنندافزایش اختيار کارگران تهی

یک جنبش به ] اخبار[به  ها ممکن است از پوشش دادنرسانه   
. گان آن خودداری کنندکننددليل پائين بودن وضعيت و جایگاه شرکت

های ممتاز یا به توانند با عضوگيری از گروهدر چنين موردی رهبران می
بدین . های دراماتيک، استراتژی خود را تغيير دهندکارگيری تاکتيک

ان پروپيمان دانشجوی" تابستان آزادی"ترتيب، رهبران کارزار
- مک(ای عضوگيری کردند سفيدپوست را برای جلب پوشش رسانه

کنفرانس رهبری  1963در کارزار بيرمينگام درسال ). 1988آدام  
دانشجویان جوان را برای ) سی. ال. سی. اس(مسيحی جنوب 
پاشی عضوگيری کردند که عامالن های آبها و لولهرودرروئی با سگ

- در حالی که چنين ابتکاراتی می. گرفته بودندکنترل اجتماعی به کار 
ی خود تواند به نوبهای را به خود جلب کند، میتواند پوشش رسانه

- ها ممکن است تاکتيکمخصوصا، جنبش. مشکل هم به وجود آورد
- ی نياز به تاکتيکهای خود را شتاب دهند و با گرفتار آمدن در چرخه

ای، به خشونت روی نههای ُپر زرق و برق برای جلب پوشش رسا
  )                     1980گيت لين .(آورند

سازی مختصر این که، عنصر رهبری در جنبش، برای فرایند بستر
های خود مقيد ی حياتی دارد، اما به ساختارهای جنبش و محيطجنبه

بحث ما این بود که این رهبران اند که به خاطر . و محدود است
شان بار مسئوليت نامتناسب تکوین رتموقعيت سازمانی و مها
هاست که ی آناین معموال به عهده. جنبش را بر دوش دارند

شان ارتقا دهند، هر نوع اصالحی را های نهادیها را بر زمينهچارچوب
- های در خور کنش جمعی و استراتژیها به وجود آورند و شکلدر آن

ارهای نهادی و ساخت. ها تنظيم کنندای را برای آنهای رسانه
ی خود، بر توانائی رهبران در اجرای این وظائف اثر تشکيالتی، به نوبه

  .     گذاردمی
                                                                                                               

  های جنبشرهبری و پی آمد
ن جنبش اجتماعی این است که ساختارهای پردازابحث نظریه

های کننده پيروزی یا شکست جنبشسياسی و اقتصادی تعيين
با این همه، ). 1998؛ تارو 1982برای مثال مک آدام (اجتماعی است 

توانند سنجيده فکر کنند، تجسم کنند، ساختارهای اجتماعی نمی
ها را فعاليت این. گيری بپردازنداستراتژی ابداع کنند یا به تصميم

آورند که مجموعه ساختارهای گران انسانی به اجرا در میکنش
های استراتژیک نقش گيریتصميم. برندرا به پيش می اجتماعی
های جنبش دارد و رهبران جنبش آمدای در تعيين پیبرجسته

رهبران جنبش . گيرندگان اصلی اندها تصميماجتماعی در این جنبش
دهند که هایی را انجام میای از فعاليتپيچيده یاجتماعی مجموعه

ی اساسی دارد زیرا، بدون توجه به شرایط آمدها جنبهدر رابطه با پی
ها در خصوص این وظائف وجود دارد ای از گزینهساختاری، مجموعه
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ها از دیگر ای از گزینهاز آن جا که پاره. باید از آن استفاده کردکه می
-تواند تعيينگيری میاست، کيفيت فرآیند تصميمها موثرتر انتخاب
  . ی پيروزی یا شکست باشدکننده

های رهبری برای اجرای موثر ی متنوعی از انواع و شيوهمجموعه     
ناپذیر اند، ضروری های اجتماعی جدائیوظائف متنوعی که از جنبش

؛ روبنت 2000؛ گنز 2001؛ گلدستن 2001زاده و دیگران امين(است 
ی رده: ها وجود داردآل رده رهبری در جنبشچهار تيپ ایده). 1997

های عالی رهبری رسمی  اول شامل رهبرانی است که دارای مقام
شود ی دوم شامل کسانی میرده. های اجتماعی اندرا در جنبش

. دهندی رهبران رسمی را تشکيل میکه تيم رهبری بالواسطه
های رسمی درجه دوم را در جنبشهای چنين رهبرانی غالبا مقام
دهنده ی سوم شامل رهبران پيوندرده. گيرنداجتماعی در اختيار می

با تکيه بر ) 158: 2001(طور که گولدستون همان. شودمی) ميانجی(
دهندگان رهبران، ميانجِی سازمان: "نویسدبنت می] استدالل[

ی پيروان و تودهان هستند که بين رهبران درجه اول جوارجماعت و هم
های مهم را به واقعيات زمينی کنند و رویاها و نقشهگری میميانجی

دهندگانی ی چهارم رهبری شامل سازمانرده". سازندتبدیل می
گر و کمک به است که عالوه بر ایجاد رابطه بين اعضاء یک گروه چالش

  ها، به طور روزمره هم در فعاليت رهبریها در تکوین سازمانآن
  .                         فعاليت دارند

های گوناگون رهبری در به وجود آوردن انواع گوناگون نتایج این رده     
دهندگان از طریق فعاليت رهبران ميانجی و سازمان. اهميت دارند

گذارند و حمایت الزم جهت خود در جنبش بر موفقيت جنبش اثر می
- کنند، امری که پيروزیسيج میهای کنش جمعی را بانجام تاکتيک

رهبران ). 1997ربنت (های مشخصی برای جنبش در پی دارد 
ی های اجتماعی برای پویائی درونی جنبش جنبهرسمی جنبش
گذاری بر نخبگان بيرون از جنبش نيز اهميت در تاثير حياتی دارند، و

تبدیل " گر نخبگانچالش"توانند به رهبران رسمی موفق می. دارند
هایی چون احزاب گرانی که با نخبگان در دیگر بخشوند، چالشش

اشميت (های همگانی پيوند دارند ها و رسانهسياسی، اتحادیه
های استراتژیک حياتی اند گيریهای رهبری برای تصميمتيم). 1989

  .و پيروزی جنبش به خالقيت، تخيل و مهارت این رهبران بستگی دارد
در صورت جذب تيم رهبری دارای پيش ها احتمال پيروزی جنبش

تصميمات . تر استها و نقطه نظرات گوناگون، بيشها، مهارتزمينه
آید که فرایند توام با دارای کيفيت، احتماال از جمع این رهبرانی بر می

برند آهنگ و بکر پيش میی همخالقيت را از طریق فکر حساب شده
مدنی و کشاورزی مطمح  های حقوقدر این جا جنبش).  2000گنز (

) کاریزماتيک(ها رهبرانی ُپر جذبه هر دوی این جنبش. نظر است
ها در تيم رهبری بود گيری آنی نبوغ کلی تصميمداشتند، ولی ریشه

دليل ) 32- 33: 1970(بنت . ها پایه داشتندکه لوتر کينگ و چاوز در آن
در گردآوری لوترکينگ : "دهدپيروزی لوترکينگ را این گونه شرح می

ها به زنان و مردان با نقطه نظرات گوناگون و متمرکز کردن توجه آن
او استعداد کم نظيری . توانائی بی سرآمدی داشت] مورد نظر[هدف 

های درخشان دستياران و ها و ایدهجلب و استفاده از مهارت در
سازد که چاوز در تيم رهبری گنز آشکار می."دهندگان داشتسازمان
ها، های گوناگون، شبکهیشه داشت که ویژگی اعضاء آن مهارتخود ر
). 1026- 27: 2000(ای از کنش جمعی بودهای زندگی و اندوختهتجربه

ی خالقيت و ها، رهبری گوناگون به وجود آورندهدر هر دوی این جنبش
  . دادهای اميدوار کننده بود و امکان پيروزی را افزایش مینوآوری

کننده از خالقيت تيم رهبری را، کارزار حقوق مدنی يينی تعیک نمونه
استراتژی آن کارزار . گذاردبيرمينگام آالباما در اختيار ما می 1963سال

ای مستقيم را جهت فلج کردن شهر از طریق تظاهرات، کنش توده
ها و بایکوت اقتصادی طلب ای برای ُپر کردن زندانهای تودهدستگيری

کليد این ] هابه خيابان[يل هزاران معترض بسيج و گس. کردمی
شد و بدون آن استراتژی نظم اجتماعی برقرار می. استراتژی بود

کنفرانس رهبری "ای، لوترکينگ ودر مرحله. خوردجنبش شکست می
نتوانستند تظاهرکننده کافی ) سی. ال. سی. اس" (مسيحی جنوب

ای را به وجود ها بسيج کنند و اغتشاش تودهبرای ُپر کردن زندان
ی در این بين، رده. ی پرتگاه شکست  قرار داشتکارزار در لبه. آورند

دوم رهبری لوترکينگ هزاران جوان را برای شرکت در تظاهرات بسيج 
در تيم ). 1987؛ فرکلو 1988؛ برانچ 1986؛ گارو، 1993موریس،( کرد

د به رهبری بحث شدیدی درگرفته بود بر سر این که آیا جوانان بای
فعاليت فراخوانده شوند تا با سرکوبی رودررو شوند که مطمئنا 

ی کنند؟ طی یک آخر هفتهعامالن کنترل اجتماعی اعمال می
بحرانی، لوترکينگ در فعاليتی خارج از شهر شرکت کرد و تنها در 

ها جوان را به شرکت در بازگشت بود که دریافت که تيم رهبری صد
. اندکه هزاران نفر دیگر نيز در راه بودهدر حالیتظاهرات فراخوانده بود، 

. ی چندانی نداشت، این استراتژی را پذیرفتلوترکينگ که گزینه
ها را ُپر کردند، فضاهای عمومی را بستند و به تحریک جوانان زندان

های آب های مهاجم، باطوم و شيلنگپليس در استفاده از سگ
بحرانی که برای پيروز شدن  آتشفشانی پرداختند و بدین وسيله به

اگر رهبری نتوانسته بود . در این مبارزه الزم بود، سرعت بخشيدند
خالقانه عمل کند، این کارزار را باخته بودند و احتمال داشت کل 

کارزار، اما، به خاطر داشتن رهبری . رو شودجنبش با شکست روبه
رژیم جيم تری که خالق پيروز شد، و مدلی شد برای اعتراضات بيش

این تيم رهبری بود و نه رهبر همه توان . کرو را سرنگون ساخت
ی پرهياهو را که یک گروه حمایت کننده) کاریزماتيک(منزوی پر جذبه 

  . گرفت] هابه خيابان[ها بسيج کرد و تصميم  بر گسيل آن
های دارای تيم رهبری که از رهبران داخل و خارج تشکيل جنبش  

مارکس و یوسين (ترین شانس پيروزی را دارند شده باشند، بيش
گر اند، اهميت رهبرانی که از اعضاء گروه چالش). 2000؛ گنز 1971

اساسی دارند؛ چرا که پایه در ساختارهای نهادی و فرهنگ گروه 
جنبش داشته و به خاطر عضویت مشترک در گروه و سرنوشت 

ا نسبت به هتجارب زیستی آن. یکسان از مشروعيت برخوردار اند
ی ها که الزمهگران و منابع فرهنگی و تشکيالتی آنانگيزه چالش
. دهدها شناخت و بينش ارائه میآميز است، به آنبسيج موفقيت

مکزیکی کارگران  - بدین ترتيب، این رهبران مکزیکی و امریکائی
کشاورزی بودند که تصميم گرفتند حمایت کارگران را برای یک اعتصاب 

ی آزمون بگذارند، بدین صورت که تجمعی را در سالن بوتهانگور به 
مرکز مذهبی این جماعت در " بانوی کليسای گوادالوپ ما در دالنو"

). 1031:  2000گنز (سپتامبر، روز استقالل، مکزیک ترتيب دادند  16
این رهبران بومی با یادآوری تاریخ مکزیک و استفاده از نمادها و منابع 

ی جنبش اجتماعی را گران کشاورزی، شعلهجماعت مذهبی کار
همين طور هم لوترکينگ و دیگر رهبران حقوق مدنی طی . برافروختند

استفاده کردند و دستگيری در روزهای تعطيلی  فصل پاک از بایکوت
. مذهبی را مدیریت کردند، به خاطر درکی که از این نمادگری داشتند

  )1984موریس (
- گر برخاستههای چالشه از بيرون گروهرهبران جنبش اجتماعی ک    

های اجتماعی مرتبط توانند به شبکهاند، ارزنده و کارآمد اند زیرا می
گر های چالشهائی که در غير این صورت در اختيار گروهشوند، شبکه

های جدیدی از منابع فرهنگی ها و بينشها تحليلآن. گرفتقرار نمی
ی کنش آورند، مخصوصا اندوختهخارج از جنبش را به درون آن می

اند، ها یاد گرفتهتوانند از دیگر جنبشجمعی که رهبران بيرونی می
بدین ترتيب، جنبش حقوق مدنی از رهبرانی . مناسب و مفيد است

های کمونيستی، کارگری و جنبش صلح  جوید که در جنبشسود می
ا به خاطر با این همه، رهبران بيرون از جنبش غالب. اندفعال بوده

شوند ساز میغصب مقام رهبری و ایجاد خصومت و حسادت مساله
مارکس ویوسين (تواند به از هم پاشی و انشعاب منجر شود که می

تر، اگر رهبران بيرون از حتی از آن هم مهم). 1988؛ مک آدام 1972
جنبش بر فرایند رهبری غلبه داشته باشند، به دليل فقدان درک از 

گوی آحاد ر، سطح نازل انگيزه و احتمال این که پاسخگگروه چالش
های استراتژیک ضعيفی داشته توانند گزینهجنبش نباشند، می

هایی که رهبران خود را از بيرون به ظاهرا جنبش). 2000گنز (باشند 
ها به لحاظ تعداد کنند که آنگيرند ولی اطمينان حاصل میخدمت می

 .  تر استشان بيشمال پيروزیو استراتژی غلبه ندارند، احت
گيری جمعی بر آید، اگر رهبری خالق و مبتکر از فرایند تصميم    

رهبران فقط در صورتی کارا و موثر اند که بتوانند گروهی و با دقت فکر 
های جنبش اجتماعی در سطح ساختار و ماهيت سازمان. کنند

ین آزادی ی آنست که آیا رهبران، از اکنندهای تعيينگسترده
. برخوردارند که به طور جمعی و به طور خالق کارکرد داشته باشند

پيوان و کلووارد (و هم معاصر ) 1959ميشل (گران کالسيک هم تحليل
دهند که رهبری در هشدار می) 1981؛ شوارچ و دیگران 1977
ی ذهنی تواند استبدادی و به مشغلههای اجتماعی میجنبش

که شانس پيروزی ه تبدیل شود، به طورینظرانمنافع شخصی تنگ
-هم شکل. جنبش را کم یا کل جنبش را از مسير خود منحرف کند

به دالیل " بی ساختار"های های بوروکراتيک و هم شکلهای سازمان
های جنبش. متضادی، گرایش به سرکوب رهبری خالق دارند

معموال  دهند وگيری روزمره را ترجيح میاجتماعی بوروکراتيک تصميم
ای و گرایشات کنند که در مشارکت تودهاز عدم قاطعيتی اجتناب می

های اجتماعی که تالش جنبش). 1984موریس (ابتکاری نهفته است 
دوری کنند، در معرض ] ساختاری[کنند از داشتن ساختار و هرم می

" نامشهود"گيرند که بی آن که متوجه شوند رهبری این خطر قرار می
گو عمل ها را غافلگير کند و فارغ از ساختارهای پاسخمستبدی آن

های هيچ یک از این شکل). 2001؛ هنيش 1972فریمن (کند 
های متعددی در اختيار جمع قرار دارد، جا که گزینهسازمانی آن
بر . ی اندیشيدن دموکراتيک به طور نامحدود نيستندارتقاءدهنده

ورتی دارند که های اجتماعی که ساختارهای مشعکس، جنبش
گيری خالق، سازنده و جمعی است، ی تصميمدهندهمشوق و ارتقاء

  )             2000نگاه کنيد به گنز . (از چنين مسائلی در امان اند
- ی انواع جنبشبا این وجود، هيچ ساختاری نيست که برای همه     

های مذهبی با رهبری  ای جنبشبرای مثال، پاره. ها مناسب باشد
ها دارای این جنبش. شوندموفق می) کاریزماتيک(پرجذبه 

ساختارهای تشکيالتی هستند که اقتدار رهبری پرجذبه 
های اجتماعی افزون براین، جنبش. بخشندرا نيرو می) کاریزماتيک(

ما بر . شوندهای متعددی را شامل میتکوین یافته معموال سازمان
تی، احتمال پيروزی جنبش های تشکيالاین باور ایم که تنوع شکل
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-اجتماعی را از طریق تخصص پيدا کردن در فعاليت مختلف اما تکميل
تواند به تيم رهبری از رهبران این پویش می. دهدکننده افزایش می

- گوناگون جنبش اجتماعی منجر شود که جنبش را به سوی هدف
تواند همين پویش می. های آن، از طریق همکاری و رقابت سوق دهد

اش شکست به رقابت و درگيری نابودکننده فرو کاسته شود که نتيجه
) 2000(ی جوانب، با گنزبا این همه، با درنظر گرفتن همه. است

ی دارای رهبری گوناگون مستقر در ساختارهای هاتوافق داریم که تيم
تشکيالتی مقتدر که مناسب بحث علنی و انتقادی و بررسی دقيق 

تر است زیرا چنين شان بيشحتمال پيروزیگرانه باشند، اچالش
های رهبری خالقيت و ابتکار از خود رهبرانی طی پيشبرد فعاليت

  .                                                                                                        دهندنشان می
  

  ها   گيرینتيجه
دهيم که رهبری جنبش اجتماعی در در این فصل کوشيدیم نشان 

با ادبياتی که . ی سطوح فعاليت جنبش اجتماعی اهميت داردهمه
؛ 2001زاده و دیگران ؛ امين1997روبنت (پيرامون این موضوع 

منتشر شده است توافق داریم )  2001؛ بارکر و دیگران 2001گلدستن
باز کنند ی سياه رهبری را گران جنبش اجتماعی باید جعبهکه تحليل

های آمدهای جنبشو پيرامون تاثير رهبری بر برآمد، پویایی و پی
از منظر . اجتماعی تئوری تدوین کنند و تحقيقات تجربی ارائه دهند

ای نيست که از ماندهما، رهبری جنبش اجتماعی فعاليت باقی
ما کامال با . پذیر باشدساختارهای سياسی و اقتصادی استنتاج

ی ساختاری یک یند سياسی موافق ایم که زمينهگران فراتحليل
ها عميقا اثر ها و محدودیتجنبش بر رهبری آن از طریق ایجاد فرصت

توانند یا چه رهبران میها بر آنها و محدودیتاین فرصت. گذاردمی
درعين حال، رویکرد ما به . گذاردتوانند انجام دهند تاثير مینمی

های سياسی ایجاد یا نابودی واقعيت رهبری این است که رهبران به
های ها و نتایج جنبشکنند و بر برنامهاقتصادی کمک می -و اجتماعی

رهبران بسترهای ساختاری مناسب را تفسير و . اجتماعی اثر دارند
ها را مشخص کرده و بر چگونگی ها و تناقضات آنها، قوتضعف

به باور . کنندی میگيرهای جنبش تصميمها برای هدفاستفاده از آن
ما تئوری جنبش اجتماعی باید از گرایش به این امر اجتناب ورزد که 

ی بخشی از ساختاری تلقی کند که های سياسی را به مثابهفرصت
های اجتماعی، امری بيرونی به شمار هميشه در رابطه با جنبش

 یافتنها پيش از عينيتبرای نمونه، رهبران سياه پوست مدت. رودمی
ها را فراهم و ارتباطات را به منظور استفاده از جنگ سرد، زمينه

رهبران جنبش حقوق . المللی به وجود آورده بودندی بينعرصه
مدنی، از آن جا که اقدامات اوليه انجام شده بود، برای استفاده از 

  .  سياست جنگ سرد تثبيت شده بودند
ان بررسی سازوکارها به درستی خواه) 2000(مک آدام، تارو و تيلی  

ی سياست مورد بحث و اختالف و فرایندهایی هستند که پيش برنده
توانند رهبری را به مثابه سازوکار نمی...] مک آدام، و[ها اما آن. است

-یا فرایند یا حتی امری تحليل کنند که پيوندهای آشکاری با تصميم
ما این  بحث. ها یا نتایج سياست مورد بحث و اختالف داردگيری

ی است که مسائل مربوط به رهبری باید در پيوند با این بحث جنبه
- رهبران تحت چه شرایط و با کدام ابزار می: اساسی داشته باشد

ها را تغيير دهند؟ شرایط توانند از شرایط ساختاری استفاده کنند یا آن
کند و این امر گيری استراتژیک را چگونه محدود میپيرامونی تصميم

کند؟ انواع گوناگون آمدهای گوناگون جنبش تغيير میونه با پیچگ
اند چگونه استفاده ها از رهبرانی که در نهادها تثبيت شدهجنبش
های جنبش تکوین پيدا کنند و رهبران چگونه در درون تشکيالتمی
ی فرهنگی های فرهنگی برای بسط سرمایهکنند؟ چه نوع فوروممی

و محروم عملکرد دارند؟ رهبران و تيم رهبری دیده های ستمدر گروه
آورند؟ چه نوع های موثر را به وجود میها و چارچوبچگونه استراتژی

کنندگان ساختارهای تشکيالتی، در خور رهبری دموکراتيک و شرکت
ها و بين ی سوژه اند؟ پيوندها بين رهبران در درون جنبشبه مثابه
شود؟ این پيوندها چگونه حفظ میآید و ها چگونه به وجود میجنبش

گذارند؟ رهبران جنبش چگونه به ها اثر میها و ائتالفبر استراتژی
ها با رهبران درون شوند و پيوندهای آنگران نخبه تبدیل میچالش

ها بر آماج، استراتژی و نتایج جنبش چگونه اثر دولت و دیگر بخش
دارد تا درک ما از  ها نياز به بررسی تجربیگذارند؟ این پرسشمی

های اجتماعی چگونگی تاثير متقابل عامل و ساختار در پویش جنبش
  . را بسط و گسترش دهد

پایه . های اجتماعی استهای بشر راهنمای جنبشابتکارات و گزینه
ها نهفته ی عامل جنبش اجتماعی در این ابتکارها و گزینهو ریشه
ی هستند که دست و گرانهای اجتماعی کنشرهبران جنبش. است

های اجتماعی های جنبشی بی تناسبی بر سوپاپمغزشان به گونه
دهند حائز اهميت است و این ها انجام میچه آنآن. قرار گرفته است

- گران جنبش اجتماعی است که پویش و فراگشتی تحليلوظيفه
هائی را روشن کنند که کار رهبران جنبش ا جتماعی را ممکن می 

 . شودنع میکند یا ما
                                   

  

  
  :     هایادداشت  
- ی تشکيالتی و روانبه دليل محدودیت جا به ادبيات پردامنه -1

پردازیم، با وجودی که معتقدیم چنين شناختی پيرامون رهبری نمی
کاری به تئوری جنبش اجتماعی ربط دارد و نظرات ما را عموما غنا 

پردازان تشکيالتی بر اهميت بستر رای نمونه، نظریهب. بخشدمی
هائی که رهبران به دیگران جهت رهبری کمک اوضاع و شرایط، شيوه

نگاه کنيد به (کنند ها تاکيد میکنند و توزیع رهبری در تشکيالتمی
ی این ادبيات، پيرامون گزارشات اخير در باره). 283-284: 1996بریمن 

  ). 2001؛ و ویریز 2001؛ برود بک 2001بارکر. ی ارنوشته نگاه کنيد به
های معاصر های خود را، با قبول گرایش به جنبشبسياری از مثال -2

ایم زیرا از نظر ما این غرب، از جنبش اجتماعی حقوق مدنی برگرفته
  .  رودترین نمونه به شمار میمورد برای درک پویش رهبری عالی

به بسترسازی در مورد جنبش حقوق  های اثرگذار مربوطتحليل -3
-بر این استدالل مبتنی بوده) 1998؛ تارو 1992فورد سنو و بن(مدنی 

بوده و این که این " حقوق"ها چارچوب اند که چارچوب راهنمای آن
پوستان در ی سياهچارچوب به این دليل به وجود آمد که مبارزات اوليه

ای که مورد چوب حقوقیدر این مورد چار. ها جریان داشتدادگاه
استفاده بود، چارچوبی بود که لوترکينگ و دیگر رهبران حقوق مدنی 
اتخاذ کردند و در هماهنگی با فرهنگ جماعت سياه پوست قرار 

رهبران جنبش حقوق مدنی . به نظر ما این توضيح غلط است. داشت
پوستان استفاده کليسای سياه" آزادی و عدالت"اساسا  از چارچوب 

این چارچوب است که . هادادگاه" حقوق"دند و نه از چارچوب کر
-های جنبش مشاهده میها، موزیک و سخنرانیشخص در نوشته

: لوترکينگ تحت عنوان 1963برای نمونه، در سخنرانی سال . کند
ی نوزده بار و کلمه" آزاد"یا " آزادی"ی کلمه"  رویائی در سر دارم"
سه بار و آن هم نه " حقوق"ی لمهک. ُنه بار آمده است" عدالت"

همين طور هم، در سال . ی برجسته تکرار شده استچندان به گونه
حقوق [، در آغاز جنبش مدرن لوترکينگ اعالم کرد که جنبش 1955
ما برای " پذیرد و این که چيزی کمتر از آزادی و عدالت را نمی]  مدنی

چارچوب آزادی ". مایتولد عدالت در جماعت خود به اعتراض برخاسته
هائی که کارزارها، رویدادها و فعاليت فرهنگی دارند، بازتاب در نام

- اتوبوس: "ها وجود داشته استترتيب، این عنوانبدین. یافته است
حزب دموکراتيک می سی سی پی "، "تابستان آزادی"، "های آزادی

جنبش آزادی "و " های آزادیسرود"، "های آزادیمدرسه"، "آزادی
پوست به پيام مبارزه برای آزادی و عدالت پاسخ مردم سياه". شيکاگو

در [دادند و جنبش طوری شکل گرفت که بتواند به این کشش 
 .   پاسخگو باشد] مبارزه

ُپر "های در خصوص بحثی پيرامون نقش با اهميت سازمان -4
های که تحت کنترل گروه -از قبيل کليسای سياه پوست" نماینده
های کنش جمعی معطوف به در تدارک چارچوب -گر اندچالشبالقوه 

  ). 2000(نهادها،  نگاه کنيد به موریس 
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 .555– 595ص ص
] نقش: [کندتمامی جهان تماشا می"، 1980تد گلتين           -

: ، برکلی"های همگانی در ساختن و از بين بردن چپ جدیدرسانه
 .                                          مطبوعات دانشگاه کاليفرنيا

به سوی نسل چهارم تئوری "، 2001گولدستن . ای. جک         -
 - 139ص ص: 4شماره ی علوم سياسی، ی ساالنهدر مجله" انقالبی

87  . 
گرفتار در تاکی "، 1999یاسپر، . ام. گودوین، جف و جيمز          -

، در "گيری ساختاری تئوری فرایند سياسیجهت: پيچان و درهم
 .              27 – 54ص ص) : 1( 14ی فوروم جامعه شناختی شماره مجله

ازمان یک س"،  1994هيدی گات فرید و پنی وایس،          -
در " شورای دانشگاه پوردیو پيرامون موقعيت زنان: فمينيستی مرکب

 . 23 -44ص ص) : 2( 14ی شماره" زنان و سياست"ی مجله
های کارکردی رهبری در حوزه"، 1966گوس فيلد . ژوزف ار         -

. نشرکولين بارکر، الن جانسن و ميشل الوالت" های اجتماعیجنبش
 .                      انشگاه منچسترمطبوعات د: منچستر

مبارزات مربوط به رهبری در جنبش "، 2001کارل هنيش          -
های رهبری در جنبش"، در 77 – 95ص ص" رهائی بخش زنان

. نشر کولين بارکر، الن جانسن و ميشائيل الوالت" اجتماعی
                 .                          مطبوعات دانشگاه منچستر: منچستر

: های اجتماعیابعاد فرهنگی جنبش"، 1996استفان هارت          -
جامعه شناسی "ی در مجله" یک سنجش نظری مجدد و نقد ادبيات

 .         87 -100ص ص): 1( 57ی شماره" مذهب
رهبران زن در : قدرت رهبری غيررسمی"، 1998. آن هردا رپ           -

ی شماره" تمرکز جامعه شناختی"ی مجله در" جنبش حقوق مدنی
 .               341 – 355ص ص) : 4( 31

های سياسی چارچوب محدودیت" 2001هول . کاترین ای          -
- چشم"ی در مجله" ها در هاوائیمورد ازدواج هم جنس: هاحقوق

 .207 -232ص ص) 2( 4 4ی شماره: شناختیاندازهای جامعه
: شيکاگو" هنر اعتراض اخالقی"، 1997یاسپر . جيمز. ام          -

 .       مطبوعات دانشگاه شيکاگو
دموکراسی و : اقتدار دلسوزانه"، 1993بی کاتلين جونز           -

 . روتلج: نيویوک" نمایندگی زنان
هائی یادداشت: های جوانرادیکال"، 1968کنت کنيستن           -

.                                            هاکت، بریس وورلد: نيویورک" پيرامون جوانان متعهد
-سازمان: سازماندهی برای دگرگونی"، 1989برت کلندرمنز          -

ی در مجله" های اجتماعی در اروپا و ایاالت متحدههای جنبش
 .  2 – 17ص ص: 2شماره  المللی جنبش اجتماعی،پژوهش بين

چپ جدید، : بندی شدهیک نسل رده"،  1999کلچ  . ربکا ای          -
 . مطبوعات دانشگاه کاليفرنيا: ی شصت، برکلیراست جدید و دهه

" پویش جمعی"، 1961کورت النگ و گليدزی انگل النگ،          -
 . کروول.  شرکت تماس وای: نيویورک

-مطبوعات زبان: پکن" چه باید کرد ؟"، 1975 لنين. ای. وی          -
 .                      های خارجی

: بستن" شورش در دانشگاه"، 1972مارتين سيمور ليپست،           -
 .               ليتل، برون و شرکا

، 1956مارتين سيمور ليپست، مارتين ترو و جيمز کلمن،          -
.                        فروشی انکرکتاب: يتی، نيویومرکگاردن س" ایدموکراسی اتحادیه"
" ای را باختيم. ار. چرا ای"، 1985جی جين منس بریج،          -

 . مطبوعات دانشگاه شيکاگو: شيکاگو
رهبری و عضویت در جنبش جلوگيری از " 1988سم مارولو          -
ی جامعه فصل نامه" ی در مجله" مشخصات تئوری بسيج منابع: مات

 .   407 – 427ص ص) : 3( 29ی شماره" شناختی 
فعاليت اکثریت در "، 1971مارکس، تی گری و مایکل یوسين،          -

ی شماره" ژورنال مسائل اجتماعی"ی در مجله" های اقليتجنبش
                       .                  81 – 104ص ص:  27

: ، منتخب آثار نيویورک1968کارل مارکس و فردریک انگلس          -
 .           المللیمطبوعات بين

فرایند سياسی و تکوین شورش "، 1982دوگ مک آدام،          -
   .                                          مطبوعات دانشگاه شيکاگو: شيکاگو" پوستانسياه

مطبوعات : نيویورک" تابستان آزادی. "1988پيش گفته،           -
 .                         دانشگاه آکسفورد

های کارکردهای بسترسازی تاکتيک"، 1996پيش گفته،          -
" ریکارفتار نمایشی استراتژیک در جنبش حقوق مدنی ام: جنبش
های چشم اندازهای تطبيقی پيرامون جنبش"در. 338 – 355صص 

. جان مکارتی وان مایرزالد. نشر دوگ مک آدام، دی" اجتماعی
.                                                                  مطبوعات دانشگاه کمبریج: کمبریج

- رایند سياسی و تکوین شورش سياهف"  1999پيش گفته           -
.                                            مطبوعات دانشگاه شيکاگو:  نشر شيکاگو" پوستان

، 1996مایر زالد، . دوگ مک آدام، دی جان مکارتی  و ان         -
: کمبریج" های اجتماعیجنبش اندازهای تطبيقی پيرامونچشم"

 .                                             مطبوعات دانشگاه کمبریج
اعتبار پا بر جای تئوری " 2002مایرزالد . دی جان مکارتی و وان         -

،  در راهنمای 533 - 565ص ص" های اجتماعیبسيج منابع جنبش
ناشران کلوور : نيویورک. ورنرت. نشر جاناتان اچ. تئوری جامعه شناختی

 .                                                                  آکادميک و پلنوم
های راستای جنبش"، 1973زالد، . دی جان مکارتی و مایر ان         -

موریستن، " سازی و بسيج منابعایحرفه: اجتماعی در ایاالت متحده
 ".                     وزش عمومیمطبوعات آم: "نيو جرزی

های بسيج منابع و جنبش"، 1977دی جان مکارتی و مایر ان زالد،  -
ی ژورنال امریکائی جامعه در مجله" یک تئوری جانبدار: اجتماعی

 .1212 -1241ص ص): 6( 82ی شناسی شماره
سرزندگی پایدار تئوری بسيج منابع "، 2002پيش گفته،          -

راهنمای تئوری "یدر مجله. 533 -565ص ص. " ی اجتماعیهاجنبش
ناشران کلوور : نيویورک. تورنر. نشر جوناتا اچ. جامعه شناختی
 .آکادميک و پلنوم

کنش جمعی در : گرکدهای چالش"، 1996آلبرتو ملوچی،          -
                 .                            مطبوعات دانشگاه کمبریج:  کمبریج" عصر اطالعات
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-کتاب: نيویورک" احزاب سياسی"، 1962روبرت ميشل،          -
 .                               فروشی کلير

: های جنبش حقوق مدنیریشه"، 1984آلدن موریس، . دی         -
: يویورکن" دهی برای دگرگونیجماعات سياه پوست در سازمان

 .                                                             مطبوعات آزاد
: بررسی مجدد رودرروئی بيرمينگام"، 1993پيش گفته،           -

گزارش جامعه "ی در مجله" گریهای بسيجتحليل پویش و تاکتيک
 .           621 - 36ص ص: 58ی شماره" شناختی امریکائی

رویدادهای : ترازنامه جنبش حقوق مدنی"، 1999پيش گفته،           -
ی گزارش ساالنه"ی در مجله"  ی سياسی و روشنفکریبرجسته

 .       517 -39:  25ی شماره" جامعه شناسی
نقدها و : تاملی بر تئوری جنبش اجتماعی"، 2000پيش گفته،          -

ص ص:  29شماره " جامعه شناسی معاصر"ی در مجله"  پيشنهادات
454 – 445                                           . 

های اجتماعی  و جنبش"، 2001آلدن موریس و نومی برین،           -
آگاهی نيروهای " ، در 20 – 37ص ص" آگاهی نيروهای مخالف

نشر جين منسبریج و " های ذهنی اعتراض اجتماعیریشه: مخالف
 .                                                            مطبوعات دانشگاه شيکاگو: گوآلدن موریس، شيکا

رهبری و دگرگونی در یک جنبش "، 1971هارولد نلسن، . ای         -
تحليلی از دگرگونی ساختار رهبری جنبش حقوق مدنی : تکاملی
ص ص) : 3( 49ی شماره"  نيروهای اجتماعی"ی در مجله" جنوب
371 – 353 . 

های درگيری اجتماعی و جنبش"، 1973آنتونی اوبرشال،          -
 .                                                                                      پرنتيس هال: انگل وودکليفس، نيوجرزی" اجتماعی

ی در باره اندازهاییچشم"،  2001سونيا اسپينا والن شال           -
رویکرد ما به پژوهش و مستند سازی در مورد رهبری برای : رهبری

 "                    یک دنيای دگرگون شونده
های چندگانه  چهره"، 1994ام  گرالد پلت و جی ستفان ليلی          -

بنيان گذاری رهبری مارتين لوتر ) : کاریزماتيک (یک شخصيت پرجذبه 
مقاالتی در : خود، رفتار جمعی و جامعه"در   55 – 74ص ص"  کينگ

. نشر گرالد پلت و چد گردن"  ترنر. های رالف اچاحترام به کمک
 . آی . ای. مطبوعات جی: تی. گرینيچ، سی

روشنفکران و رهبری " 1989موریس پينارد و ریچارد هميلتن          -
 107ص ص" ایاندازهای مقایسهای چشمپاره: های اجتماعیجنبش

تحقيق درجنبش های اجتماعی، "در نشر لوئی کریس برگ   73 –
 .                                                              11ها و دگرگونی، جلد درگيری

های جنبش"، 1977کلووارد، . فرانس فوکس پيوان و ریچارد ای         -
: رکنيویو" هاعلت پيروزی و شکست آن: مردم تهی دست
 .                                                          کتابفروشی وینتج

ی مربوط به ساختار اجتماعی یک مساله" 1988کریگ رینارمن          -
- مورد مادران عليه رانندگان مست و کنترل اجتماعی در دهه"، "الکل

 .91 -120ص ص: 17شماره " تئوری و جامعه"ی در مجله"  ی هشتاد
و ) به حکومت(وفاداران " 1988مصطفی رجائی و کی فيليپس          -

 .                                                                                پرگر: نيویورک" ی رهبران سياسیمقایسه: انقالبيون
یکائی امر -تاکی؟ تا کی؟ زنان افریقائی" 1997بليندا روبرت           -

 .                                                                   مطبوعات دانشگاه آکسفورد: نيویورک" در مبارزه برای حقوق مدنی
: ها و پرشورهابوروکرات" 1965جان رچ و استفان ساکس . پی         -

ی نامهفصل"ی در مجله" های اجتماعیکاوشی در رهبری جنبش
 . 248 -261ص ص) : 2( 8شماره " غربی سياسی

چگونه جنبش مدرن : جهان شکاف برداشته" 2000رت روزن          -
 .                                                                  کتابفروشی پنگوئين: نيویورک" زنان امریکا را دگرگونه کرد

جنبش حقوق زنان : ر دلدرمزهابقا د" 1987ليال رپ و ورتا تيلور         -
 .                                                                   مطبوعات دانشگاه آکسفورد: ، نيویورک1960تا  1945امریکا، 

ها استراتژی رسانه: باوری آغازینکنش"، 1991شارلوته رایان،          -
 .                                                                     وعات سوت اندمطب: بستون" ی مردمدهی تودهبرای سازمان

- به هم پيوستن سازمانی بين جنبش" 1989رودیگر اشميت          -
" مورد جنبش صلح آلمان غربی: های اجتماعی نوین و نخبگان سنتی

 صص) : 5( 17شماره " ژورنال اروپائی پژوهش سياسی"ی در مجله
598 –582                                                                                        . 

درگيری "، 1981مایکل شوارتز، نومی روزنتال و لورا شوارتز،          -
"  مورد اتحاد کشاورزان جنوب: های اعتراضیرهبری در سازمان - عضو

 .   22 – 36ص ص) : 1( 29ی شماره" مسائل اجتماعی"ی در مجله
های زیست کار ائتالفی در بين گروه"، 2000مارتين شفر . بی         -

پژوهش در "ی در مجله" کند؟چه کسی مشارکت می: محيطی
ص ص: 22ی شماره" هاها  و دگرگونیهای اجتماعی، درگيریجنبش

126 – 111                                             .                                             
: نيویورک" تئوری رفتار جمعی"، 1962نایل سملسر، . جی         -

 .                    مطبوعات آزاد
های چارچوب"، 1992بن فورد، . ای دیوید سنو و ربرت دی         -

و در نشرآلدن دی موریس . 133 – 155ص ص" ی اعتراضبزرگ و دایره
نيوهيون، سی : حدود ثغور تئوری جنبش اجتماعی"مولر، . کارل ام

 .                                                                 مطبوعات دانشگاه یيل: تی

ها، های هماهنگی چارچوبفرایند"، 1986دیوید سنو و دیگران،  -
عه گزارش جام"ی در مجله" بسيج خرد و مشارکت در جنبش

 .464 – 481ص ص): اوت( 51ی شماره" شناختی امریکائی
های گزینه کار ائتالفی در جنبش"، 1986سوزانه ستگن بورگ،          -

ی در مجله"  محيطی و موانعهای تشکيالتی و زیستفرصت: مدار
 . 374 – 390ص ص): 5( 33ی شماره" مسائل اجتماعی"
بندی ای سازی و شکلهای حرفهآمدپی"، 1988پيش گفته،           -

گزارش جامعه شناختی "ی در مجله"  های گزینه مداردر جنبش
 .                    585 – 605ص ص: 53شماره " امریکائی

تشکيالت و کنش : جنبش گزینه مدار"، 1991پيش گفته،          -
مطبوعات دانشگاه : نيویورک" باوری در مشاجره بر سر سقط جنين

 .                                                                    وردآکسف
های اجتماعی جنبش: قدرت در جنبش"، 1998سيدنی تارو،          -

مطبوعات دانشگاه : نيویورک. چاپ دوم" آميزو سياست مشاجره
         .                                                              کمبریج

- فرایند: های اجتماعیجنسيت و جنبش"، 1999ورتا تيلور،          -
جنسيت و "ی در مجله" های خودیاری زنانهای جنسيت در جنبش

 .8 – 33ص ص): 1( 13ی شماره" جامعه
.                              مطبوعات آزاد:  نيویورک" خبرسازی"،1978گی توخمن،          -
چاپ " رفتار جمعی"، 1987لویس، . رالف ترنر و کيليان ال. اچ         -

.                                                    پرستين هال: انگل وود کليف، نيوجرزی. سوم
پویش اجتماعی "، 2002هنری ولت مير و جيمز پتراس،          -

ده فرضيه پيرامون رهبری : بی زمين روستائی برزیلجنبش کارگران 
بررسی جامعه شناسی و مردم شناسی "ی در مجله"  موفق

.                                                         79– 96ص ص) 1( 39ی شماره" کانادائی
بسيج منابع و اعتراض شهروند در "، 1981ادوارد والش، . جی         -

- شماره" مسائل اجتماعی"ی در مجله" ی سه مایلیات جزیرهجماع
 .                              1 – 21ص ص): 1( 29ی 

مطبوعات : برکلی" اقتصاد و جامعه"،1968ماکس وبر،          -
 .                    دانشگاه کاليفرنيا

: نيویورک. ماهيت رهبری: هاای ترومپتپاره"، 1994گری ویلز،          -
 .            سيمن و شوستر

" های اجتماعیگفتاری بر جنبشپيش"، 1973جان ویلسن،          -
 .  فروشی بيسيککتاب: نيویورک

های های جنبشسازمان"، 1966ان مایر زالد و روبرتا اش،           -
نيروهای "ی در مجله" رشد، پوسيدگی و دگرگونی: اجتماعی
 .              327 -341ص ص): 3( 44شماره " اجتماعی

های صنایع جنبش"، 1980جان مکارتی، . مایر زالد و دی. ان          -
ص در ص" های جنبشرقابت و همکاری در بين سازمان:  اجتماعی

نشر ال " ها و دگرگونیپژوهش در جنبش اجتماعی، درگيری"
 .                               آی. ای. مطبوعات جی: گرین ویچ، کانتيکت: 3کریزبرگ، 

: رفتار جمعی"، 1981دیوید سنو، . لویس چورخر و ای. ای          -
، در نشر موریس روزن برگ 447 – 482ص ص" های اجتماعیجنبش

- اندازهای جامعهچشم: شناسی اجتماعیروان"ترنر،  در . و رالف اچ
  . کتابفروشی بيسيک: نيویورک. شناختی
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 = پيوندها   =      
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 ومی  روابط عم
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

        66851310 – 40 – 49 تلفن


