
جنبش و مسئله ی رهبری
۸در ایران چه می گذرد – 

 – محمدرضا نیکفر

" با. است" برای-رهایی "در بحث بر سر رهبری جنبش، اولویت با ". برای-رهایی"، "از-رهایی  

 این رویکرد است که انگیزه ها و هدف  های جنبش در کانون توجه قرار می گیرد و پرسیده می شود

.کدام رهبری درخور چنین جنبشی است



این مجموعه، چیستی و چرایی جنبِش به پا خاسته با شعار شاخِص "زن، زندگی، بخش نخست موضوع  

.آزادی" بود. گفته شد که موضوع کانونی جنبش، برنهِش کرامت انسانی است

این یادداشت ها بحث شد بخش دوم آیا ما در آستانه ی یک انقالب تازه قرار داریم؟ درباره ی این پرسش در .

بخش سوم این آیا ما در خطی مستقیم به سوی موقعیت انقالبی و سپس برافکندِن رژیم والیی پیش می رویم؟  

به این موضوع پرداخت یادداشت ها .

درباره ی تئوری تغییر بحث شد بخش چهارم هدف، در هر شکلش، تغییر است. در .

باشد"، وقتی موفق است آن نباشد – "این در این باره بحث شد که ایده ی تغییر به صورت بخش پنجم و در  

.که "این" در "آن" بازتولید نشود و کالً به شکلی تداوم نیابد

بر این نکته تأکید شد که جامعه ی ایران دوباره دربرابر پرسش دموکراسی قرار گرفته است بخش ششم در  

 که پرسش از پی نقش جامعه است به عنوان جمع کثیر و متنوع در خودسامان یابی و سامان دهی به عرصه ی

.دولتی سیاست

.پیش از پرداختن به این موضوع اساسی، الزم بود مکث کنیم تا درنگریم وضعیت چگونه است

به تحلیل وضعیت کنونی اختصاص داشت. وضعیت با دو مشخصه توصیف شد: رژیم نتوانسته بخش هفتم  

 است جنبش را خفه کند؛ اما جنبش هم نتوانسته است حضور در خیابان را گسترش دهد و از اعتصاب های

.موضعی و موقت فراتر رود

 در بحث بر سر پیشروی، به درستی موضوع رهبری به میان کشیده می شود. در این بخش به این موضوع

.می پردازیم

 هدف اصلی نوشته، پیش گذاشتن و روشن کردن مفهوم هایی است که به کار اندیشه درباره ی موضوع

 رهبری می آیند. با اتکا بر آنها، در پایان نوشته پیشنهادی درباره ی ارتقای گفتمانی جنبش طرح می شود که

 در صورت تحقق، امید می رود در موضوع رهبری بازتاب یابد و کمک کند گامی اساسی در جهت

.تشخص یابی آن برداشته شود

چهره ها"ستاد رهبرِی متشکل از  "

 به نظر برنامه  ای معقول و انجام شدنی می آید اگر گروهی اسم و رسم دار دور هم جمع شوند،

 ستادی برای رهبری جنبش تشکیل دهند، با گرفتن ارتباط های بین المللی و دادن رهنمودها و

  بهمن تازه۲۲فراخوان های الزم و بهنگام مردم را به سوی حمله ی نهایی هدایت کنند و در یک 

پس از آن، دولت موقتی که این ستاد برگمارده، تدارک تشکیل مجلس. کار رژیم را بسازند  

.مؤسسان و همه پرسی قانون اساسی را می بیند

این یادداشت ها شد، خود یک تئوری تغییر است، بخش چهارم این برنامه، بنابر بحثی که در  

:تئوری ای که به این صورت تقریر شدنی است
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،می خواهیم انقالب هر چه زودتر به ثمر برسد

،برای پیشبرد انقالب یک ستاد رهبری الزم است

.پس تالش کنیم چنین ستادی تشکیل شود

:زیر این تئوری تغییر، این مدل منطقی جا می گیرد

،می خواهیم یک ستاد رهبری تشکیل شود

،ستاد رهبری باید متشکل از اشخاص با نفوذ باشد

.پس برویم سراغ افراد بانفوذ و وجیه المله

پیش فرض این است که توده ای وجود دارد که به صورت. این تئوری تغییر پیش فرضی دارد  

 مینیاتوری گرایش ها و خواست هایش در یک جمع بازنمودنی است و این جمع می تواند آن توده  را

 نمایندگی کند، و نه تنها نمایندگی، که رهبری هم کند، آن هم به این دلیل که نفوذ کالم دارد، و نفوذ

 کالم دارد، چون اعضایش نفوذ دارند، و در میان آنان کسی هست که از همه نفوذ بیشتری دارد و

[1].او خوْد اعضا را به اعتبار نفوذ و جاذبه اش هدایت می کند

:این پیش فرض بی پایه است، زیرا

 آن شورا یا ستادی که کسانی می کوشند تشکیل شود، مردم را نمایندگی نمی کند،•

چون کسی به اعضای آن نمایندگی نداده است؛

 آن جمع گونه ای ائتالف از نمادهای گرایش های موجود میان مردم هم نیست، چون•

بر این اساس اعضای آن پیشنهاد نمی شوند؛

• تازه پس از روشن شدن این. از این گذشته ابتدا اعالم نمی شود آن گرایش ها چیستند  

 موضوع می توان در این باره بحث کرد که آیا گرایش ها درست فهرست و معرفی

شده اند؛

• تا 1و گیریم که بتوان گرایش های عمده ی   n را در میان ایرانیان تشخیص داد و 

، شخص نمادین1برای گرایش   P1  شخص نمادین2را یافت، برای گرایش ،  P2 و 

جمع. را مناسب تشخیص داد Pn را و به همین ترتیب  {P1, P2, P3…Pn} را 

که نمی تواند رهبر باشد" خوبی"نامید، اما هر جمع " خوبی"می توان جمع  !

رهبری و مدیریت

سخن می گویند،" مدیریت"کسانی هستند که ظاهراً ادعای کمتری دارند، به جای رهبری از   

 مدیریت دوره ی گذار از این حکومت به حکومت بعدی به شکل ستادی، به شکل مرکزیتی برای

 جمع  کردن نیروهای مخالف و یا حتا دولت موقت یا دولت در تبعید که امور را تا زمان تشکیل

.دولت دایمی بدیل سامان دهد
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به تعداد افرادی که [2].درباره ی فرق میان رهبری و مدیریت، بررسی های مفصلی شده است  

در مورد تعریف از [3].کوشیده اند رهبری را تعریف کنند، تعریف از رهبری وجود دارد  

می توان گفت این توافق میان همه ی پژوهش گران وجود دارد. مدیریت، اختالف نظر کمتر است  

 که برای اینکه از مدیر و مدیریت صحبت کنیم، ابتدا باید فرض را بگذاریم بر وجود یک سازمان

کار مدیر هدایت و کنترل سازمان موجود، استفاده ی بهینه از. و منابعی که در اختیار آن است  

مدیر. منابع آن، برنامه ریزی در چارچوب از پیش مقرر، و توجه به انجام درست برنامه هاست  

مدیر خوِب مبتکر معموالً در حد تشکیالتش رهبر هم هست − اگر. می توان رهبر باشد، یا نباشد  

 در نظر گیریم که مدیر در چارچوب از پیش مقرر عمل کند، اما رهبر کسی است که چارچوب را

.تغییر می دهد و آن را تعیین می کند

 جالب اینجاست که دراظهار نظرهای هر روزه در خارج از کشور، در تلویزیون ها و شبکه های

 اجتماعی، در حالی که از لفظ رهبر یا رهبری در بحث بر سر هدایت جنبش اعتراضی استفاده

این یک واقع بینی اجباری را می رساند که در. می کنند، معموال مقصودشان نوعی مدیریت است  

 نتیجه ی آن به جز بخش تندروی سلطنت طلبان و همچنین مجاهدین خلق، بقیه از وجود یک رهبری

می گویند باید مدیریت کرد، یعنی یا نیروهای مخالف را جایی جمع و آنها. بالفعل حرفی نمی زنند  

اولی. نخبگان تشکیل داد، و هماهنگی الزم را انجام داد/را هماهنگ کرد، یا ستادی از سلبریتی ها  

 نیروهای متشکل و نخبگان را منابعی می بیند که باید مدیریت شوند و چون آنها مدیریت شوند،

 جنبش مدیریت می شود؛ دومی به خود جنبش به عنوان منبع قابل مدیریت می نگرد، منبعی که دنبال

.کسانی است که مدیریت اش کنند

این نکته در مورد. جنبش اجتماعی، اگر رهبری هم داشته باشد، فقط تا حدی مدیریت پذیر است  

.جنبشی با خصلتی انقالبی به مراتب صادق تر است

جنبش بدون رهبر

 عالقه به مدیریت به ویژه در نمایندگان جریان هایی که خود را در خارج از کشور طبقه ی حاکم

رؤیایی به نظرشان می رسد اگر جنبش را مدیریت کنند، و چون به ثمر. بدیل می دانند، قوی است  

را بیاغازد" توسعه"رسید طبقه ی حاکم جدید جاکن شده و با هواپیما به کشور منتقل می شود تا  .

 در نقطه ی مقابل نظر طبقه ی مدیران، نظری وجود دارد که می گوید جنبش به رهبر نیاز ندارد؛

این گمان، که معموالً. بدون رهبر آغاز شده، تا حاال پیش رفته و از این پس هم پیش خواهد رفت  

 در دفاع از خصلت دموکراتیک جنبش و آقاباالسر نداشتن آن پروریده می شود، با تجربه ی

دوست داشتنی بودن این آرزو که ما می خواهیم چیز دیگری باشیم و. جنبش های انقالبی نمی خواند  

 فصل دیگری را در انقالب ها با تجربه  ای نو بر مبنای تداوم برابری و تنوع بیاغازیم، نمی تواند

.مبنای بی نیاز بودن از رهبری و بی توجه بودن به تجربه های تاریخی باشد
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رهبر: نکته ای در دیدگاِه بی نیازی از رهبری وجود دارد که تقریری از آن می تواند این گونه باشد  

در این نکته ی آرمان گرا و به ظاهر! خود جنبش است؛ خود راه بگویدت که چون باید رفت  

توجه به روند، اصل گرفتن روند: ایده آلیستی یک عنصر واقع گرا وجود دارد .

زمینه، روند و حادثه

این انقالب با رهبری آیت هللا خمینی شناخته.  است۱۳۵۷تجربه ی بی میانجی ما از انقالب، انقالب   

اما مقدر نبود که چنین باشد؛ می توانست چنین نباشد، و کسی که بخواهد کل روند انقالب. می شود  

کوتاه شده، و" انقالب ایران را خمینی رهبری کرد"ضد سلطنتی را در نظر گیرد، باید جمله ی   

.سر و دم بریده، و از این نظر، تحریف آمیز بخواند

فرد یا کانون خاصی آن را. ، تا بخشی از آن، همچون انقالب مشروطیت بود۱۳۵۷روند انقالب   

مثال آزادی بیان،)بر سر هر موضوعی . موِضعی بود-رهبری آن موضوعی [4].رهبری نمی کرد  

و در هر موضع و موقعیتی، شخصی یا اشخاصی و کانونی( آزادی تشکل، مخالفت با وابستگی  

.بدون ورود حادثه وار خمینی، محتمل بود که وضع به گونه ای دیگر پیش رود. پیشاهنگ می شدند  

 در این اما شکی وجود ندارد که رخداد خمینی بدون زمینه نبود، اما زمینه و پیامد در جامعه،

یک زمینه می تواند به این یا آن شکل، پیامدهای خود را. رابطه ای خطی و پیشاپیش متعین ندارد  

این بحثی مفصل است و هدف از نوک زدن به آن تنها برجسته کردن سه مفهوم است. نشان دهد  

زمینه، روند، پیشامد :که به تفصیل هم اگر بحث کنیم، آنها را برجسته می یابیم .

بخش روشن کردن آن از راه تحلیل ساختاری – کاری که در. مفهوم پیچیده ای است زمینه ■  

این یادداشت ها در حد اشاره انجام شد – خود به خود ما را به این نتیجه نمی رساند که هفت و یک  

تحلیل ساختاری به ما می گوید چه مسائلی عمده هستند؛ اما. از آن مشخصاً چه برخواهد آمد  

حل یک مسئله ممکن است بسی به تأخیر بیفتد،. می دانیم که مسیر تاریخ، مسیر حل مسائل نیست  

تاریخ به صورت. و ممکن است حتا صورت آن پاک شود، بی آنکه حل شده باشد  

پیش نمی رود... مسئله−پاسخ−مسئله−پاسخ .

 زمینه در معنایی کلی – یعنی هر آنچه هست − جامع زمینه هاست، زمینه های گرایش های مختلف،

زمینه ای قوی، احتمال بروز رخدادهایی. و هر گرایشی ممکن است پیامدهای مختلفی داشته باشد  

ممکن است اتفاقی بیفتد، جریانی قوی به پا شود با. مرتبط با آن را باال می برد، اما مقدر نمی کند  

هر زمینه ای چونان متنی. پیامدهایی که فرصت بروز پیامدهای آن زمینه ی قوی را پایین آورند  

به این خاطر الزم. است که پایان آن نوشته نشده و آن متن تفسیرهای مختلفی را ممکن می کند  

text یعنی بافتاری که در آن ،context است کلیت واقعیت موجود را چونان  های مختلف در هم 

متن، کدام متن اصلی خواهد شد، بسته به نبردهایی-اینکه در این زیر. می تَنند، در نظر گرفت  

مشخصه ی نگاه مفسرانه،. است که درمی گیرد و حادثه هایی که در جریان درگیری ها رخ می دهند  
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با بحث منطقی [5].ادراک چیزی چونان چیزی است؛ ادراک کسی یا کسانی چونان رهبر است  

در شکل گیری برداشت. محض و ارجاع دادن به ساختارها و مسائل، برداشت ها عوض نمی شوند  

یک. عامل های مختلفی دخالت دارند که همه ی آنها به مسئله ها و ساختارهای عینی برنمی گردند  

حال"فضا، یک  " )Stimmung/mood( شکل دهنده به برداشت هاست.

رهبران اما نه به یکباره، و با. معموالً به دانش و توانایی فردی و سلوک رهبران توجه می شود ■  

رهبر روند بررسی قابلیت هایشان از سوی جمعی که می خواهند رهبری شوند، بلکه در یک  

آن رونِد رهبرساز معموال دیده نمی شود، و همه نگاه ها می روند به سوی آنکه آن باال. می شوند  

.نشسته است

فرصت هایی زایل می شوند، تا فرصتی به. زمینه به عنوان فرصت در یک روند تجلی می یابد  

اگر در یک موضع، روند پرنیرو امکان آن را نیابد که کسی یا کسانی را به عنوان. دست آید  

 رهبر برجسته سازد، خود کار را پیش می برد؛ و این در نمونه ی جنبش های اجتماعی از آن

به آن. روست که روند تنها از انسان هایی که به حرکت درآمده اند و همسو شده اند، تشکیل نمی شود  

رفتار و کالً پویشی که از انبوه تن ها و صداها همچنین تعلق دارند نمادها، الگوهای سرایت کننده ی   

روند امری است همرسانشی. حاصل می شود  )communicative(.

در: رهبران وجود دارند در حالی که فکر می کنیم وجود ندارند؛ وجود دارند، اما به چشم نمی آیند   

از کف خیابان فراتر هم بر سر هر موضوعی یا در هر موضعی. این یا آن لحظه در اینجا یا آنجا  

.به رهبران برمی خوریم

موضعی است-چسبیده به روند، رهبرِی موضوعی .

 در زمانی که باید، در مکانی که باید – نه مقدر است که این تقارن ایجاد شود و نه می توان آن ■

است، پیشامد اینکه کسی در آن تقارن سعد باشد، یا نباشد،. را به صورت کامل برنامه ریزی کرد  

هم پیشامدگونه خود روندها، شروع آنها، و چرخش های آنها . یعنی ممکن است پیش بیاید، یا نیاید  

اما هر پیشامدی به. ضرورت پیشامدوار رخ می نماید. پیشامد در برابر ضرورت قرار ندارد. اند  

هیچ رهبری ای در شکل و ترکیب مشخص آن ضروری. ضرورت از ضرورتی بنیادین برنمی آید  

به رخداد سر بر آوردن شخصی معین بینشی اسطوره ای است که" ضرورت"وصل کردن . نیست  

.به کیش شخصیت راه می برد

رهبری، باالیی ها و پایینی ها

به نظر می رسد که به دلیل. ، دموکراتیک و کثرت گراست"زن، زندگی، آزادی"جنبش   

این خوش بینی. دیگر مصون باشد" ولِی"والیت شکنی اش در برابر بیماری ابتال به اطاعت از یک   

تا زمانی که. موجه است، اما خطرهای نهفته در جنبش های خلقی را هم نباید دست کم گرفت  

جمهوری اسالمی بیندیشد تا" از-رهایی"جنبش دارای برنامه  ی اثباتی روشنی نباشد و بیشتر به   
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هنوز گرفتار" زن، زندگی، آزادی"برپا کردن سامان بوِدش دهنده به آرمان " برای-رهایی"  

، و از این رو ممکن است ناساز با انگیزه های خود پیش رود و دچار پیچ و[6]پوپولیسم است  

پوپولیسم، عرصه ی بازی و رخ نمایی عوامفریبان است. تاب های خطرناکی شود .

در برابر. پوپولیسم در شکل ایرانِی عامی گری از عارضه های ثابت سیاست در میان ماست  

اتفاقا عامی گرایی ما در جایی نخبه گرا می شود و به برگماردن. عامی گری، نخبه گرایی قرار ندارد  

نخبگان عامی گرا به ابتذال و سطحی نگری دامن. نخبگانی برای رهبری عوام رو می آورد  

مشخصه ی رهبر عامی  گرا، حّرافی پیاپی درباره ی. می زنند، تا با تکیه بر عوام به قدرت برسند  

و آینده ی طالیی است به جای توضیح مشخص ملت و حفظ وحدت برای درهم شکستن دشمن   

اینکه می خواهیم دموکراسی برقرار کنیم، امروزه دیگر سخنی است آن قدر کلی که. برنامه اش  

یک رکن آن. مسئله ی مشخصی است [7]مسئله ی دموکراسی. هیچ بار اثباتی توّجه پذیری ندارد  

 اندیشه در این باره است که چه کنیم تا کرسی کانونی قدرت خالی بماند، یعنی به انحصار شخص،

.خاندان و دسته و حزبی خاص درنیاید

هر طرحی درباره رهبری جنبش. پرسش دموکراسی در پیوند تنگاتنگ با پرسش رهبری است  

گفتن اینکه در مورد قدرت آینده بعداً در یک. همزمان طرحی درباره ی قدرت آینده است  

 همه پرسی درباره نظام مطلوب و در مجلس مؤسسان تصمیم گرفته می شود، و از این رو بحث

۱۳۵۷قدرت آینده را از رهبری کنونی جنبش جدا کنیم، بی توجهی به مهمترین تجربه ی انقالب   

در آن انقالب خمینی فرا خواند به وحدت کلمه و وعده داد که هدف رسیدن به یک نظام. است  

مثل فرانسه»جمهوری است، نظامی به قول خودش  «.

 وحدت، در وضعیتی ممکن است اسم رمز پیشبرد خط معینی برای ایجاد یک رهبری یا تثبیت آن

معنایی روشنی می یابد اگر با دقت روی برنامه ها و مضمون آنها. و تحمیل سکوت به دیگران باشد  

.با نظر به موضوع های اساسی تبعیض، استثمار، خشونت و محیط زیست بحث شود

فرادستان و فرودستان. به طور کلی، رهبری نه نتیجه ی ائتالف و توافق، بلکه نتیجه ی نبرد است  

در جامعه ی طبقاتی و مبتنی بر. در موقعیت یکسانی از نظر رسیدن به جایگاه رهبری قرار ندارند  

کسانی که پول، رسانه، حمایت خارجی،. تبعیض، کسانی هستند که رئیس به دنیا می آیند  

 فراموش کاری تاریخی و جهالت فرهنگی پشتیبان شان است، از امتیازهای باالیی برای رهبر شدن

آنان تغییری اساسی به دنبال نمی آورند، تنها نظم تبعیض آمیز موجود را تعمیر. برخوردار هستند  

فرصتی فراهم می شود تا. اما جنبش انقالبی به پا می شود برای بر هم زدن نظم. می کنند  

چنانکه بارها و بارها در طول تاریخ دیده ایم، ممکن است این فرصت از. هیچ بودگان چیزی گردند  

.دست برود و تالش و فداکاری آنان تنها منجر به تغییر ترکیب اربابان شود
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سازمان یابی از پایین، به جنبش این. برای آنکه فرصت از دست نرود، چاره در سازمان یابی است  

تأثیر پیشامد را −که در باال از آن سخن رفت− تنها با. امکان را می دهد که اسیر حادثه نشود  

.تشکل در قاعده ی جنبش می توان کنترل کرد

مسئله ی هژمونی

در. این به معنا نیست که هیچ گونه رهبری ای وجود ندارد. جنبش انقالبی کنونی متشکل نیست  

موضعی شکل گرفته است، یعنی در هر موضعی و بر سر هر-کف آن، رهبرِی موضوعی  

.اما هنوز در اصل، روند است که رهبری می کند. موضوعی گونه ای رهبری وجود دارد  

همچنان که پیشتر. این به معنای ضعف جنبش نیست. پیش برندگان خودشان پیش برده می شوند  

به ویژه در جنبش های اجتماعی. عنصر و سویه ی مهمی در پدیدار رهبری است" روند"گفته شد،   

رهبر یا رهبران هر قدر هم که قابل باشند، تنها در یک روند مساعد. نقش روند، تعیین کننده است  

.است که می توانند قابلیت خود را نشان دهند

 ترکیب روند و قابلیت، وجود فرصت و استفاده از فرصت، آن چیزی است که هژمونی یک حزب

یک جنبش به نام یک حزب یا گروه رهبری کننده تمام می شود، وقتی. یا گروه را برقرار می کند  

 که هژمونی آن برقرار شود، امری که شاخص آن نفوذ بیشتری از دیگر گروه ها در میان مردم و

.تأثیرگذاری قوی تری بر رخدادها و از این راه بر روند عمومی است

وقتی می گوییم. ارزش تحلیلی دارد، اگر فرق بگذاریم میان هژمونی بالقوه و هژمونی بالفعل  

 جنبش کنونی در ایران بنابر زمینه اش و شعارها و ترکیب نیروهای میدانی اش، خصلتی

 والیت شکن، برابری خواه، ضد تبعیض و کثرت گرا دارد، از آن می توانیم نتیجه گیریم که در آن

 جریانی بالقوه هژمون است که این ویژگی ها را در مرام و کردار و برنامه ی سیاسی خود منعکس

اما بالقوه بودن ممکن است بالفعل نشود، یا بالفعل شدن آن شکل کالسیک چیرگی معنوی و. کند  

.راهبردی یک گروه را به خود نگیرد

 را در نظر F و نیروی حاکم ،E و A، B، C، D برای تشریح شکل کالسیک هژمونی پنج دسته

در وضعیتی: می گیریم  A، B، C و D رهبری نیرویی خاص، بگوییم G را می پذیرند. E اما به 

اراده  های. نیروی دیگر گرایش دارد  A، B، C و D جمع می شوند و به رهبری G در برابر F 

 راه به جایی G است، اما در کنار می ماند و ستیز همزمانش با F هم مخالف E .قرار می گیرد

.نمی برد

 در جامعه های مختلف، دست کم در نیم قرن اخیر، هر چه به این سو آمده ایم، امکان های ائتالف و

 اتحاد، تجمیع اراده و برقراری هژمونی در شکل گرایش فراگیر به یک برنامه و کانون مشخص

بسیار می بینیم که مثال. رهبری، کمتر شده است  A و B همساز می شوند اما C و D به آنها 

 و ، D و C توافق هایی وجود دارد و نیز میان C و B نمی پیوندند؛ در حالی که می بینم میان مثالً



D هم ممکن است ضمن رابطه با C با E این وضعیت به نحوه ی. بر سر مواردی همدل باشد  

 جدایش  اجتماعی، تکه پارگی جدید، انبوهی مسائل و تنوع برداشت ها و ترجیح ها، و نقش رسانه ها

[8].در جامعه های معاصر برمی گردد

 در ایران وضعیت از این حالت شماتیک دوم هم پیچیده تر است، چون تحزب بسیار ضعیف است،

این وضع منجر به آن می شود که. یعنی در یک سطح میانی، تجمیع اراده صورت نمی گیرد :

،عامل روند اهمیت یابد•

،پیشامدها تأثیرگذاری پیش بینی ناپذیری بیابند•

• موضعی باشد-شکل اصلی رهبری موضوعی .

 به صورت تصنعی، نمی توان این وضعیت را دگرگون کرد، یعنی مثال در خارج کمیته ای از

چنین شیوه ای راه به جایی. عده ای صاحب نام تشکیل داد و به این شکل مشکل رهبری را حل کرد  

هر چه تشکل. نمی برد و شکست می خورد، در عین اینکه باید عامل پیشامد را هم در نظر گرفت  

تعجب نکنیم اگر فردا کسی بر تخت بنشیند که خط. ضعیف تر باشد، تأثیر پیشامد بیشتر می شود  

 مشی سیاسی اش، هژمونی ندارد، یا کسی است که امروز کمتر کسی چنین عاقبتی را برای وی

.پیش بینی می کند

مسئله ی رهبری و خطر جنگ داخلی

موضوع رهبری از دیگر موضوع های جنبش و. هر آنچه می گذرد، مبارزه بر سر رهبری است  

هر مسئله   ی جنبش را می توان برگرداند به. کالً سیاست، تنها به لحاظ تحلیلی تفکیک پذیر است  

مثالً وقتی یک. موضوع رهبری و هر مسئله ی رهبری را برگرداند به این یا آن موضوع جنبش  

 موضوع جنبش مقابله با اعدام مبارزان دستگیر شده باشد، اگر تالش در این جهت همچون تالشی

با این تالش: برای لغو اصولی مجازات اعدام باشد، این نوعی تصمیم درباره ی رهبری است  

 اعالم کنیم آن رهبری ای شایسته ی این جنبش است که بگوید می خواهد این نوع کیفردهی در نظام

.قضایی ایران وجود نداشته باشد

 نوع نگاه ما به موضوع های اساسی آزادی، رفع تبعیض و عدالت تصمیم گیری درباره ی رهبری

گفتن اینکه کشور پیشرفته ای خواهیم ساخت که همه در آن خوشبخت باشند، گریز از بحث. است  

نوع نگاه ما به گذشته هم، تصمیم گیری درباره ی رهبری در. مشخص درباره ی این موضوع هاست  

وقتی کسی درباره ی اختناق و بی عدالتی دوره ی پهلوی سکوت کند، و حتا منکر آن. آینده است  

 شود، به ستایش از ساواک بپردازد و انتقادش به شاه این باشد که چرا آن سان سرکوب نکرد که

با نظر به این. انقالب منتفی شود، تصمیم خود را برای نوع مدیریت آینده ی کشور اعالم می کند  
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 موضوع، اعالم اینکه متحد شویم و تصمیم گیری درباره ی اختالف ها را به همه پرسی تعیین نوع

.نظام موکول کنیم، حقه بازی ای است که پیشتر در نمونه ی وعده های خمینی با آن آشنا شده ایم

یک سناریوی. موضوع خطر سوریه ای شدن و جنگ داخلی هم در پیوند با موضوع رهبری است  

راست گرایان، ترکیبی از عوامل خارج و داخل، با کمک پشتیبانان: محتمل می تواند این باشد  

مثال می خواهند نظام سلطنتی را احیا کنند؛ پس امر می کنند. جهانی شان قدرت را به دست می گیرند  

.طبعا آزادی خواهان نمی پذیرند. آریایی-که همه بروند زیر چتر هویت یگانه و یکدست باستانی  

 بخواهند به زور اسلحه خطشان را پیش ببرند، با مقاومت مسلحانه در کردستان و بلوچستان و

.معلوم نیست پیامد درگیری ها چه شود. خوزستان و آذربایجان و جاهای دیگر مواجه خواهند شد  

قدرت گیری سلطنت طلبان یا هر جریان دیگری که بخواهد: شروع آن اما مشخص است  

.آزادی خواهی کثرت گرایانه ی جنبش را مهار کند، به درگیری هایی با پیامد نامعلوم منجر می شود  

تجزیه طلبی پاسخ مرکزگرایی. کثرت گرایی، در رابطه  با تقسیمات کشوری، تجزیه طلبی نیست  

 اقتدارمحور به خواست زیستن در سامان کشورِی آزادی است که در آن ملیت ها بتوانند آزاد بزیند

.و میان آنها ارج شناسی متقابل امکان تحقق یابد

چه می توان کرد؟

 اگر این فرض درست باشد که شکل قالِب رهبری در موقعیت کنونی موضوعی−موضعی است،

 کاری که برای حل مشکل رهبری برای رسیدن به یک رهبری متمرکز می توان کرد، شفاف سازی

.موضوع ها و تشکل یابی در موِضع هاست

هم اکنون توان فکری جنبش از توان. کار شایسته پیشبرد بحث های برنامه ای است: موضوع ها ■  

مجموعه ای از پرسش ها وجود دارند گرد محورهای تبعیض،. کنش گری آن بسی عقب افتاده تر است  

 استثمار، خشونت، محیط زیست − و آزادی که مرتبط با همه ی اینهاست − که تک تک پاسخ

سزاوار است که هر کس از موضع خود به موضوع های عمومی و موضوع ویژه ی آن. می طلبند  

.موضع بپردازد

هر چه تشکل ها مستحکم تر. کار اساسی در هر پهنه  ای تشکل یابی و شبکه سازی است: موضع ها ■  

 و ارتباط های شبکه ای گسترده تر باشند، توان جنبش برای حفظ کارمایه ی خود بیشتر می شود؛ و

سازمان یابی تنها. همچنین جنبش این امکان را می یابد که پیشامدها را زیر کنترل خود درآورد  

.برای مقاومت و پیشبرد جنبش نیست؛ سامان آینده نیز با تشکل یابی امروزین پی ریخته می شود

 بر پایه ی لزوم تشکل یابی و کار برنامه ای به آنانی که به ویژه در خارج در پی تشکیل شورای

 انقالب، شورای مدیریت گذار، شورای تصمیم گیری، دولت در تبعید و همانند های اینها هستند

حزب تشکیل دهید، برنامه ی خودتان را روشن کنید؛ ائتالف ها: شایسته است این توصیه را کرد  

پیشرفته بودن به لحاظ فکری و درس گیری از. باید بر اساس برنامه و متکی بر تشکل باشد  



 تجربه های تاریخی را با تبیین روشن برنامه می توان نشان داد و همچنین با حزبی که ترکیب و

.ساختار آن جلوه  ای از آن برنامه باشد

 در وضعیت کنونی، کنش ها، و گفت وگو درباره آنچه پیش آمده و آنچه الزم است پیش آید، متکی

می توان و باید در جهت ارتقای گفتمانی روند به عنوان یک امر. بر روند عمومی جنبش است  

پیش کشیدن بحث های برنامه ای برای روشن شدن هدف های جنبش، به تعیین. همرسانشی کوشید  

.گرانیگاه های فعالیت تشکیالتی و شیوه های کنش نیز کمکی اساسی می کند

نوشتِن دقیق و مستدل. در این مرحله، وظیفه ای پراهمیت، تعیین موضوع ها و پرسش هاست  

 درباره ی آنها، تشکیل محفل بحث در داخل و انتقال نتیجه ها به شکلی مناسب به همگان، و تشکیل

 جلسه های باکیفیت بحث و گفت وگو در خارج، همه کمک می کنند تا پرسش های اساسی خود را

 مشخص کنیم، و به جدیتی برسیم که شر ابتذال و عامی گری را پس زند و از وعده های چند خطی

.درباره ی برقراری دموکراسی سکوالر عبور کند

 با تبلور پاسخ به پرسش های اساسی در منشورها، بیانیه ها و برنامه ها، افق انتخاب روشن تر

بازتاب این. نیروهای دموکراتیک شاید در این حال بتوانند گرد یک برنامه جمع شوند. می شود  

 همگرایی فکرشده، در موضع های گوناگون در قاعده ی جنبش، ارتباط های پرمضمون تر و

.مستحکم تر از نظر هدف گذاری خواهد بود

 پیشبرد چنین اموری، خود به جریان انداختن روندی است که در تمایز با روند عمومی جنبش به

.طور مشخص تری معطوف به تشکیل رهبری به عنوان کانونی مشخص است

ادامه دارد

––––––––––––––––––––––––––

پانویس ها

 در ایده هایی که سلطنت طلبان برای تشکیل ستاد رهبری پیش گذاشته اند، این کس رضا پهلوی ]1[

او به پندار آنان جایگاهی متعالی دارد، یعنی تک است، عضو هیچ جمعی نیست، و باالتر. است  

.از ستاد رهبری می نشیند

مقدمه ی این کتاب که خود حاوی فهرست مفصلی از منابع دیگر در این باره نگاه کنید به  ]2[  

:است

Christian Harrison, Leadership Theory and Research. A Critical 

Approach to New and Existing Paradigms. Palgrave 2018.

۲. منبع پیشین، ص ]3[ .

:در باره ی انقالب مشروطیت رجوع کنید به این دو مصاحبه ]4[

درس هایی از انقالب مشروطیت برای امروز ما :گفت وگو با محمد دهقانی
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. و درس هایی از انقالب مشروطه۱۴۰۱جنبش انقالبی  :گفت وگو با عباس امانت

 درباره شروع روند انقالب ضدسلطنتی، پیش از آنکه نام خمینی به میان آید، به نسبت با

برای یک روایت. کار اندکی شده است" ولی امر مسلمین"بررسی  های متمرکز بر رهبری مقدر   

کتاب زیر«( طوفان نزدیک می شود)» ۱۳کلی رجوع کنید به فصل  :

۱۳۹۸نشر رسا، : تهران. غالمرضا نجاتی، تاریخ بیست و پنج ساله ٴ ایران، از کودتا تا انقالب  

(چاپ دهم) .

:این مقاله تا حدی به این موضوع می پردازد ]5[

Michael DeCesare, "Toward an Interpretive approach to social 

movement leadership", in: International Review of Modern Sociology, 

Autumn 2013, Vol. 39, No. 2, pp. 239-257.

از یکدیگر به کانت، هگل و به تعبیری به روسو" برای-رهایی"و " رهایی−از"تبار تفکیک  ]6[  

از این تفکیک تفسیرهای مختلفی شده. آیزیا برلین و اریش فروم آن را رواج داده اند. می رسد  

مضمون" از-رهایی" انگیزه های تالش به منظوِر  نمونه ی وضعیت ما نشان می دهد. است  

وقتی دقیق بیان کنیم چرا و با چه معیارهایی با نظام. را مشخص می کند و برعکس" برای-رهایی"  

هر چه این بیان. موجود مخالف هستیم، تا حد زیادی روشن می شود به دنبال چه بدیلی هستیم  

 روشن تر  شود و دقیق تر معلوم کنیم چرا با نظام مخالفیم، جبهه سازی های صوری بی معناتر

روشن شدن. به منظور تأکید بر برنامه ی آینده است" برای-رهایی"اما در اینجا تأکید بر . می شوند  

.هدفی که برای آن می رزمیم، انگیزه های مخالفتمان را با نظام مستقر روشن می کنند

در آینده به. ایران آینده و پرسش دموکراسی :در این باره بنگرید به بخش ششم این یادداشت ها ]7[  

.این موضوع اساسی برمی گردیم

:در رابطه با این بحث، این مقاله خواندنی است ]8[

Uwe Schimank: "Spezifische Interessenkonsense trotz generellem 

Orientierungsdissens: Ein Integrationsmechanismus polyzentrischer 

Gesellschaften". In: Uwe Schimank: Differenzierungen und Integration 

der modernen Gesellschaft. Wiesbaden 2005. S. 199ff.
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