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  چکیده 
هایی مشترک در  یش دارای ویژگیوب کمطی چند سال اخیر تحوالتی در منطقه غرب آسیا صورت گرفته که 

مانند تحوالت شمال آفریقا در مصر، لیبی و تونس، با عناوینی  ماهیت خود هستند. هرچند که رویدادهایی
های الزم را  رسد ویژگی همچون انقالب، جنبش و بهار عربی مورد بررسی قرار گرفته است، اما به نظر نمی

عبارت دیگر، هر کدام از این  های سیاسی و اجتماعی داشته باشند. به بندی شدن در انواع جنبش برای دسته
تازگی تحوالتی در  های درونی منجر شدند. از سوی دیگر، به به دیکتاتوری، جنگ داخلی و رقابتتحوالت 

غرب آسیا از جمله عراق، لبنان و ایران رخ داده که مبنای مشترک آنها اعتراض به مشکالت اقتصادی بوده 
 زنجیروار که برای هر کدام از این کشورها 

ِ
به وجـود آمـد، در است. در واقع، در پی مشکالت اقتصادی

هدف یا   نهایت شاهد اعتراضات خیابانی در شهرهای اصلی این کشورها بودیم، اعتراضاتی که پراکنده، بی
 کننده بودند. با نظر به این تفاسیر، در نوشتار و بدون رهبری هیچ فرد، گروه و تفکر هدایت برنامه مشخص

  های توان در قالب جنبش ت اخیر غرب آسیا را میشود که تا چه اندازه تحوال حاضر این مسأله بررسی می
  اجتماعی و سیاسی تحلیل کرد؟

 

  واژگان کلیدي
  های اجتماعی، ناجنبش، تحوالت جدید، اعتراضات، غرب آسیا.  جنبش
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  مقدمه 
های اجتماعی جدید در روند تحوالت جهانی بر کسی پوشیده  امروزه نقش و اهمیت جنبش
هـای اجتمـاعی جدیـد، از یکسـو نتیجـه بحـران  ظهور جنبشنیست. اعتقاد بر آن است که 

ملت و دموکراسی اسـت و از سـوی  ـ ها از جمله بحران توسعه، دولت موجود در ایدئولوژی
های موجود ضد سیستمیک برای رسیدگی به مسائل  دیگر ناشی از ناتوانی یا شکست جنبش

مـومی بـه احـزاب سیاسـی، و مطالبات مطرح شده بوده است. در واقع، با کاهش اعتماد ع
دهی رفتارهــای  های غیردولتــی نقـش مهمــی در ســازمان هـای اجتمــاعی و ســازمان جنبش

 هرگونه اقدام و ائتالف جمعی  اعتراضی و بیان اعتراض
ً
ها در جوامع دموکراتیک دارند. طبیعتا

رو، ضروری است هر حرکت جمعـی کـه جنـبش  توان جنبش اجتماعی نامید؛ از این را نمی
  های ویژة خود را داشته باشد.  شود، مؤلفه ده مینامی

اکنون در سیر تحوالت جدید منطقه غرب آسیا بیش از آن که به مفهوم جنبش و ناجنبش 
در قالب مفهومی توجه شود، در عرصه معادالت میدانی و تحوالت عینی مـورد توجـه قـرار 

فرآینـدهای بعـد از سـال گرفته است. در حقیقت، در تحوالت غرب آسیا و شمال آفریقا در 
شـود، سـطحی از اعتراضـات مردمـی  عنوان موج بیداری اسالمی یـاد می که از آن به ١٣٨٩

شکل گرفت که قالب کردن جنبش به معنای کالسیک بـر آنهـا ممکـن و مناسـب نبـود. در 
بـرای تحـوالت سیاسـی » نـاجنبش«تدریج ناظران سیاسـی از مفهـوم  همین زمان بود که به

  انند لیبی، مصر، تونس، سوریه و دیگر کشورها بهره گرفتند.کشورهایی هم
ای نـامنظم از  در ادامه این وضعیت در سیر تحوالت منطقـه غـرب آسـیا شـاهد گسـتره

افتـد. ایـن اعتراضـات کـه در  بـار اتفـاق می اعتراضات خیابانی هستیم که هرچند وقت یک
اند در کانون توجـه نـاظران سیاسـی  کشورهایی همانند عراق، لبنان و حتی ایران اتفاق افتاده

واقع شده و همگان تالش دارند در شناخت ماهیت، اهداف و دسـتاوردهای احتمـالی آنهـا 
تحقیقاتی انجام دهند. در راستای پرداختن به همین موضوع، نوشتار حاضر در پی این است 

ماعی و سیاسـی های اجت توان در قالب جنبش که تا چه اندازه تحوالت اخیر غرب آسیا را می
تـوان عنـوان جنـبش را بـر  تحلیل کرد؟ در واقع، مسأله کلیدی این است که تا چه اندازه می

  تحوالت اعتراضی نامنظم چند وقت اخیر در کشورهای منطقه غرب آسیا اطالق کرد.
شناسی  برای این منظور، مقاله حاضر در ابتدا مفهوم جنبش و ناجنبش را در حوزه جامعه

دهد و سپس تحوالت اخیر منطقه غرب آسیا و شمال  تحلیل و ارزیابی قرار میسیاسی مورد 
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کند. در نهایت نیز این موضـوع بررسـی  آفریقا را در مقام نمونه تاریخی و موردی بررسی می
یافتـه در  شود که ماهیت و نتایج اعتراضات اخیر کشورهای عراق، لبنان و در سطح تقلیل می

 واکاوی است.  ایران چگونه قابل تحلیل و

  . مفهوم جنبش و ناجنبش1
، اعتراضاتی در برخی کشورهای عربـی در منطقـه غـرب آسـیا و شـمال ١٣٨٩بعد از سال 

هـای اجتمـاعی برآمدنـد.  عنوان جنبش آفریقا اتفاق افتاد که برخی د رصدد تحلیـل آنهـا بـه
های خیابـانی  رشاتفاقاتی که در شمال آفریقا باعث سقوط رهبران شد و در غرب آسیا با شو

خود را نشان داد. بنابراین، در ابتدای امر، اعتراضات شکل گرفته این تصور را ایجاد کرد کـه 
 موجی از جنبش

ً
های اجتماعی نوظهور ایجاد شد که نماد بارز آن اعتراضات مردمـی  اساسا

   ها و بیان مطالبات. است؛ یعنی حضور مردم در خیابان
نمـایی و حتـی خطـای در  ه این اعتراضات انـدکی بزرگبا این اوصاف، اطالق جنبش ب

 کارکردها تحلیل است و برای پی بردن به واقعیات ضروری است که خوانشی دقیق از مفهوم،
عنوان یکی از  های اجتماعی به و ماهیت جنبش اجتماعی ارائه شود. در واقع، بررسی جنبش

دقیـق مفهـوم جنـبش و فرآینـد  های تغییر ساختار اجتمـاعی از درون، مسـتلزم شـناخت راه
گیری و پیروزی آن است. برای تحلیل این رویدادها باید آنها را بر اساس الگوهای یک  شکل

جنبش اجتماعی سنجید تا بتوان برای آن برچسـب جنـبش اجتمـاعی، در نظـر گرفـت. بـر 
  های اصلی جنبش و ناجنبش بررسی خواهد شد: اساس همین ضرورت در ادامه ویژگی

  
  ها) ها و نماد هاي سیاسی و اجتماعی (ویژگی جنبش. 1-1

جمعی مشـکالتی  بسیاری از مردم بـرای حـل دسـته  های عده های اجتماعی را تالش جنبش
انـد از تـالش  دانند که همگی به آنهـا مبـتال هسـتند. عناصـر جنـبش اجتمـاعی عبارت می

رکیـب اقـدامات دهی شده مداوم با خواسـت جمعـی علیـه حاکمیـت، اسـتفاده از ت سازمان
 ١نویسی. جمعی، اجتماعات، تظاهرات، دادخواهی، رسانه و جزوه سیاسی مانند حرکت دسته

گیرد، امـا در  ها زیر عنوان رفتار جمعی مورد بحث قرار می اگرچه این پدیده در اغلب نوشته

                                                                                                                                         
هاي اجتماعی خاورمیانـه از نظرگـاه نظریـه انتقـادي      . ارسالن قربانی و محسن کشوریان آزاد، بررسی جنبش1

 24ص  ،1396، پاییز 25الملل، دوره اول، شماره  هاي روابط بین مکتب فرانکفورت، فصلنامه پژوهش
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خواهنـد برخـی شـئون  یافته گروه یا جمعی اسـت کـه می واقع، یک جنبش کوشش سازمان
  ١تغییر دهند یا حفظ کنند.جامعه را 

 از طبقـات متوسـط جدیـد هسـتند، امـا 
ً
بیشتر ناظران اتفاق نظر دارند کـه آنهـا عمـدتا

کنـد.  گران یا اهداف اقدامات آنهـا را تعیـین نمی های جمعی کنش زمینه طبقاتی هویت پیش
اره قـرار های جنبش اجتماعی مورد اش عنوان ویژگی توان چند مؤلفه اساسی را به بنابراین، می

  داد که عبارتند از:
کننـد، بلکـه در  هـای اجتمـاعی در خـأل عمـل نمی جنبش :فراگیر و میان طبقاتی بودن 

گیرنـد.  های سیاسـی شـکل می ها و محدودیت محیطی برخاسته از باز و بسته شدن فرصت
ماننـد.  گسـتر می هـا در سـطح نارضـایتی، هرچنـد همه گر، جنبش های بسـیج بدون شـبکه

ور در اجتمــاعی از  ای پیشــینی و غوطــه در کــنش جمعــی نیازمنــد وجــود شــبکهمشــارکت 
ای که شناسـایی،  گونه دهند، به  ها است که پایه و بنیاد هویت جمعی را تشکیل می وابستگی

سـازند. در واقـع،  ها را ممکـن می بینی پیامدهای کنش تشخیص و همچنین محاسبه و پیش
ها همچـون فضـاهای  گری گرد هم آینـد. ایـن شـبکه یجهای بس توانند بدون شبکه افراد نمی
ها و  کنند و از راه آنان جنبش با ساخت سیاسـی، رسـانه بندی برای مخالفان عمل می مفصل
ها و بـه بیـانی روابـط  کننـد. ایـن شـبکه های گوناگون جامعه مدنی ارتباط برقرار می انجمن
از  ٢و سیاسـت نیـز هسـتند.های زندگی روزمره، کـنش جمعـی  دهنده، تقاطع شیوه ساخت
  رو، اعتراضات در بیشتر طبقات اجتماعی فراگیر خواهند شد.  این

ای که باید در مورد جنبش اجتماعی در نظر داشت این است که آموزش بزرگساالن یکی  نکته
از نتایج شرکت در کل فرآیند جنبش اسـت. شـرکت در جنـبش اجتمـاعی ماننـد مشـاهده یـک 

های متفاوتی از آموزش را تولید کند. برای مثال، شرکت فعاالنه در  د گونهتوان جنبش اجتماعی می
کننده منجـر شـود، زیـرا او  آمیز برای شرکت تواند به یادگیری تجربی و تحول جنبش اجتماعی می

هایی که تا کنون به دید او به مسـائل اجتمـاعی رنـگ  اندازها و ارزش آموزد به فرضیات، چشم می
طور معنای زنـدگی او، بـا دیـد انتقـادی بنگـرد. بنـابراین، شـرکت در جنـبش  داده است و همین

                                                                                                                                         
مثابـه قـدرت نـرم، فصـلنامه مطالعـات       . جعفر هزارجریبی و نوذر امین صارمی، جنبش اجتمـاعی بـه  1

 498، ص 1398، 3مدیریت نظامی، سال پنجم، شماره 
هـاي سیاسـی و    هاي اجتماعی؛ خوانشی نوین، فصـلنامه رهیافـت   نژاد، انقالب و جنبش . آرش رئیسی2

 65، ص 1397، 4، شماره 9المللی، دوره  بین
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تواند آگاهی از یک مسأله را باال ببرد، آگـاهی انتقـادی در ذهـن فـرد در  کم می اجتماعی، دست
  و به طبقات مختلف تسری یابد.  ١مورد مسائل پیچیده اجتماعی ایجاد کند

کنـد  انگیـزش اجتمـاعی ایجـاد میای کـه  های خاص مسـأله در جنبش :رهبري مشخص
ممکن است توسط گروه یا قشر خاصی بهتر از سایر نیروهای اجتماعی پرورانده شود. بـرای 

گرا و علمای دینی با همکـاری یکـدیگر  ملی  نمونه، جنبش ملی شدن صنعت نفت که جبهه
  هسـتهتوانستند رهبری جنبش را بر عهده گیرند. بنابراین در جنبش ملی شدن صنعت نفـت، 

کننده در جنبش را دو گروه اجتماعی بـر عهـده داشـتند و  اصلی نیروهای اجتماعی مشارکت
هـا  شناسـی جنبش های مرکزی بودند. معیار دیگری که برای سنخ رو گروه ها دنباله سایر گروه

کننده در جنبش است که با موضوع  ها و اقشار شرکت توان از آن استفاده کرد، رهبری گروه می
 ویژگـی  ٢ای مستقیم دارد. ش اجتماعی رابطهانگیز

ً
این نکته را باید در نظر داشت کـه لزومـا

ها به معنای یک فرد خاص نیست، بلکه یک حـزب، گـروه و تفکـر  رهبری و هدایت جنبش
  های سیاسی و اجتماعی باشد. کننده در جنبش ها و اقشار شرکت کننده گروه تواند هدایت می

   :سجمتمرکز بر اهداف خاص و من
ً
از یک منظر کلی، جنبش حرکت یا رفتـار گروهـی نسـبتا

مداوم و منظم برای رسیدن به هدف اجتماعی و سیاسی معین و بـر اسـاس نقشـه مشـخص 
های اجتماعی به دنبـال نظـم  تواند انقالبی و یا اصالحی باشد. در واقع، جنبش است که می

انـد از  کـه عبارت مشترک هسـتندها دارای سه ویژگی  جدیدی از زندگی هستند. همه جنبش
  ٣هایی برای رسیدن به این هدف و در نهایت ایدئولوژی. مشخص بودن هدف، داشتن برنامه

ها باید در گام نخست، با ایجاد هویت فردی و اجتمـاعی جدیـد و بازسـازی  این جنبش
های سـازمانی و  معنایی رفتارهای خود، مطالبات سیاسی و نماینـدگی سیاسـی یـا سیاسـت

دهی  سـان چگـونگی فرآینـدهای اجتمـاعی عرضـه و جهـت کننـد. بدین هادی را دنبال مین
شده و به تعادلی میـان فردیـت و همـاهنگی اجتمـاعی   شود تا همکاری اجتماعی تنظیم می

شود که  عنوان بخشی از تلقی فرد از خود تعریف می برسد. در این راستا، هویت اجتماعی به

                                                                                                                                         
1. Anindya Sen And Ömer Avci, Why Social Movements Occur: Theories Of Social 

Movements, Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi, 2016, p. 129 
هـاي اجتمـاعی، کنفـرانس     شناسـی جنـبش   . اختر شیري، تحلیل عنصـري، ابـزاري تحلیلـی در گونـه    2

  6، ص 1394، 2ماعی، دوره المللی علوم رفتاري و مطالعات اجت بین
هـاي   . حسین هرسیج، علی ابراهیمی، مجتبی محمدي نودهکی، تحلیلی بـر انقـالب مصـر از منظـر جنـبش     3

 97، ص 1396، 2گذار، فصلنامه جستارهاي سیاسی معاصر، سال هشتم، شماره  اجتماعی جدید و تله بنیان
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  ١گیرد. ر یک گروه اجتماعی و رفتارهای معنابخش نشأت میاز درک او نسبت به عضویت د
های اجتماعی نوین را شـامل  طور کلی، دالپورتا و دیانی، سه جنبه اختصاصی جنبش به

  دانند: موارد زیر می
های  های تعامل غیررسمی هسـتند و از پیونـدهای سسـت و پراکنـده تـا شـبکه . شبکه١

  د.کنن شدت پیچیده استفاده می اجتماعی به
هـای  های اجتماعی فرآیندهای بازتعریف نمادین، منجر بـه ظهـور هویت . در جنبش٢

  گردد. مثابه تعریف مشترکی از یک بازیگر جمعی می جمعی به
های اجتماعی بدین منظور در منازعات سمبلیک سیاسی یا فرهنگی  . بازیگران جنبش٣

سیستمی و چه در سطح شوند که تغییرات اجتماعی دلخواه را چه در سطح  درگیر می
  ٢غیر سیستمی به پیش برند یا با آن مخالفت کنند.

کنند که ظهـور هـر جنـبش اجتمـاعی در یـک زمـان  برخی از اندیشمندان استدالل می
عـد رفتـاری شـامل  خاص به دو دلیل اولیه رفتاری و اندیشه

ُ
ای، مرتبط است، در حالی کـه ب

عد اندیشه انتشار تاکتیک حرکت و یا مجموعه اقدام جمعی
ُ
ای شامل گسترش اقـدام  است، ب

 یهـا عبارت دیگـر، از اهـداف جنبش به ٣جمعی در ارتباط با مسائل تعریف اهداف است.
کسـو از یزش خـود را از یـاست. آنها قـدرت انگ ید زندگینظم جد یس نوعیتأس یاجتماع
ك نظـام یـطـرح  یدها بـرایگر از آرزوها و امید یو از سو یزندگ یاز شکل جار یتینارضا
 ید زندگیظهور نظم جد یچگونگ یگیرند. مراحل مختلف جنبش اجتماع می ید زندگیجد
بـه خـود  یابد سـازمان و صـورتی یج که توسعه میتدر به یکند. جنبش اجتماع م مییرا ترس
 یدار، قواعد اجتمـاعیم کار پایمستقر، تقس یها، رهبر ای از آداب، سنت گیرد و مجموعه می

  ٤کند. را پیاده می یاعهای اجتم و ارزش

                                                                                                                                         
هاي اجتماعی جدید (مورد مطالعه:  جنبشهاي هویتی در  پور و محمدرضا امانی، کنش . مهدي براتعلی1

هاي راهبردي و کالن، سال پنجم، شماره  هاي اعتراضی در ایران و انگلستان)، فصلنامه سیاست جنبش
 2، ص 1396، 20

، 7هاي نوین اجتماعی در عرصه جهانی شدن، ماهنامه آفاق علوم انسانی، شماره  . علی ناصري، جنبش2
 44، ص 1396

هـاي   لی ابراهیمی، مجتبی محمدي نودهکی، تحلیلی بـر انقـالب مصـر از منظـر جنـبش     . حسین هرسیج، ع3
 98، ص 1396، 2گذار، فصلنامه جستارهاي سیاسی معاصر، سال هشتم، شماره  اجتماعی جدید و تله بنیان

تغییر ساختارهاي اجتمـاعی در ایـران آسـیایی، مجلـه       هاي اجتماعی و مسأله . مصطفی عبدلی، جنبش4
 56، ص 1394، 2شناسی ایران، دوره شانزدهم، شماره  جامعه
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  ها) ها و شاخص ویژگیناجنبش (. 1-2
ها نیـز در ماهیـت خـود  های خاص خود را دارند، ناجنبش ها که ویژگی در مقایسه با جنبش

  ترین آنها عبارتند از: خصوصیات مشترکی دارند که از جمله مهم
  
  . تشتت و عدم فراگیري در میان طبقات مختلف1-2-1

ها یـا  عنوان شبکه تعامالت غیررسمی میان جمعیتی از افراد، یا گروه بههای اجتماعی  جنبش
شـود. همچنـین  های درگیر در جنگ، در فعالیت فرهنگی و یا سیاسـی، تعریـف می انجمن

های عمومی هدفمند برای ساخت یـک ادعـا در میـان  شامل سه عنصر پایدار هستند: تالش
ختلف سیاسی و تالش عمومی و هماهنگ های م جمعیت، اشتغال عملی از اشکال و ترکیب

که در  ، در صـورتی١کنندگان بـه یـک ادعـای ارزشـمند از حامیـان خـود شده توسط شرکت
  شود.  ای تعامالت مشاهده نمی ها این سیستم شبکه ناجنبش

ی  انگیزش اجتماعی است که اگر عام باشد و دغدغه  به اعتقاد بلومر، اولین معیار، مسأله
معه باشد، توانایی گردهم آوردن اقشار متفاوتی را خواهد داشت. بنـابراین، اقشار متفاوت جا

  اجتماعی و آرمان مربـوط بـه آن مسـأله  کننده در یک مسأله های عام اقشار شرکت در جنبش
های مختلفی  مشترک هستند و ممکن است دارای خاستگاه طبقاتی گوناگون بوده و از پایگاه

کننده  ها، عـام اسـت و اقشـار شـرکت در این جنبش  ی که مسألهبه جنبش بپیوندند. از آنجای
دارای تعلقات پایگاهی متفاوتی هستند، روابط بین آنها از اسلوب دیالکتیک تکمیلی پیروی 

های  کند. در غیر این صورت، ممکن است به دلیل نزاع بین اعضای جنبش بر سر ویژگی می
های  هـا و نمونـه این مورد در ناجنبش ٢شد.فردی، جنبش در رسیدن به اهداف خود ناکام با

 قابل مشاهده است.
ً
  مصداقی آنها کامال

هـا فرودسـت و فقیـر در حاشـیه شـهرها، زنـان و  های اجتماعی نماینده میلیون ناجنبش
مدت و محتاطانه دسـت بـه تغییـرات اجتمـاعی  جوانانی هستند که با پیشروی آرام، طوالنی

تغییـر وضـع «هـم  خواهنـد و آن  چیـز را می ای متفاوت یـک ه زنند. همه آنها با خواسته می
  است. »موجود

                                                                                                                                         
هاي اجتماعی جدید (مورد مطالعه:  هاي هویتی در جنبش پور و محمدرضا امانی، کنش . مهدي براتعلی1

هاي راهبردي و کالن، سال پنجم، شماره  هاي اعتراضی در ایران و انگلستان)، فصلنامه سیاست جنبش
 3، ص 1396، 20

 9ان، ص . اختر شیري، هم2
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کنند، محروم و یا بیگانه نیسـتند، بلکـه  های اجتماعی شرکت می کسانی که در ناجنبش 
شــود. نخســتین  های وابســتگی پیشــینی ایجــاد می هویــت جمعــی آنهــا بــر اســاس شــبکه

هـا هسـتند،  ترین گروه شـده رانده ترین و به حاشـیه شده گران، در هر جنبش، سرکوب شورش
شده  ناپذیر میان هویت جمعی موجود و روابط اجتماعی نو تحمیل کسانی که تناقضی تحمل

  ها در میان طبقات مختلف فراگیر نخواهند شد. رو، ناجنبش کنند. از این را درک می
  
  . فقدان رهبري مشخص1-2-2

هـای وانهـاده و  ها انسـان و خانواده نمدت میلیو های اجتماعی نشانه بسیج طوالنی ناجنبش
ها تابع رهبـری  آنکه این تالش شان را ارتقاء دهند، بی کنند زندگی ای است که تالش می آواره

  دهی زیربنایی چندانی باشد. متمرکز، ایدئولوژی یا سازمان
هـا از فضـای  نکته کلیدی این است که در تحوالت اخیر غرب آسیا، بسـیاری از جنبش

کنند. همین امـر ممکـن اسـت یکـی از  دهی به کنش جمعی استفاده می ای شکلمجازی بر
هـا  تشابهات جنبش و ناجنبش باشد، زیرا در تحوالت اخیر، مـواردی کـه مصـداق ناجنبش

 بـه نتـایج ثمربخشـی بـرای سـازمان بوده از فضای مجازی نیز بهره گرفته
ً
دهی  اند، اما عمال

  کنش اجتماعی منجر نشده است.
سازد متقاضی و مدعی بودن آن اسـت کـه  ع، آنچه جنبش اجتماعی را متمایز میدر واق 

ن منظـور یـنـی دارد؛ بـه ایهـای مع ها، منـافع و ارزش روز کردن ایدهیسعی در شناساندن و پ
ایـن در  ١کنـد. ز نخبگان جامعه سعی مییش اعضاء و جلب توجه عامه و نیوسته برای افزایپ

هـا دارای یـک  عبارت بهتـر، ناجنبش ها هسـتند. بـه ویژگی ها فاقد این حالیست که ناجنبش
  رهبری مشخص، متقاضی و مدعی نیستند. 

گاه برخوردارند، زیرا بدون سازمان جنبش دهی و رهبری، بیان اثرگذار  های موفق از رهبری آ
تواند صورت گیرد. اسپوزیتو بر این باور است که در ایـن جوامـع ظهـور  مخالفت سیاسی نمی

تواند وضـعیت را تغییـر  های مردم را جلب کند، می رهمند که ندا سر دهد و توجه تودهرهبری ف
گـری  های شخصیتی کاریزمایی و مشی انقالبی گونه رهبران که با ویژگی دهد. فقدان ظهور این
پردازند در این جوامع مانع از تداوم، فراگیر شدن و در نهایت پیـروزی  می ها  خود به بسیج توده

                                                                                                                                         
ها، ایـران آکادمیـا،    ها و بازتاب هاي اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم کنش . پویا آزاد، جنبش1

 22، ص 1398، 3شماره 
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  آنها را در قامت ناجنبش برجسته کرده است. و ١ی اعتراضی شدهها جنبش
کید می در تعریف خود از جنبش» آلبرتو ملوچی« ها  کند که این جنبش های اجتماعی تأ

ــا ســاختارهای شــبکه توســط رهبرانــی مشــخص، گروه ــه و کوچــک، ب ای و  هــای داوطلبان
گو به یکـدیگر کـه در  کر و پاسخهای متف گذاری اطالعات از گروه مانند، با به اشتراک سلول

ها دچار تشتت هسـتند  ، در حالیکه ناجنبش٢شوند کنند، هدایت می زمان مشخص عمل می
 از داشتن چنین گروه

ً
  های منسجم داوطلبانه محروم هستند. و عموما

  
  برنامگی و عدم تمرکز بر اهداف اجتماعی خاص براي آینده . بی1-2-3

شود، آماج فعالیت آنها، قلمرو جامعه  ی اجتماعی جدید مربوط میها تا آنجا که به ادبیات جنبش
عنوان  شـود دولـت بـه ای که سعی می گونه مدنی در نظر گرفته شده است و نه اقتصاد یا دولت، به

  ٣یک عامل اولیه و غیرقابل اجتناب در بازتولید روابط سلطه در نظر گرفته نشود.
منظور دفـاع یـا  گرفتـه و مشـخص بـه جنبش اجتماعی را سـازمانی شـکل» گی روشه«

توان جنـبش  هم می» آنتونی گیدنز«داند. از دید  های خاص می گسترش و دستیابی به هدف
اجتماعی را کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک یا تأمین هدفی مشترک دانسـت کـه از 

وجـه ضمن ت» آلن تورن«شود.  طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی انجام می
های اجتماعی را محصول تقابل بـین نظـم موجـود و  به اصل تضاد در جامعه مدرن، جنبش

گاهی تحوالت فرهنگی می   ٤داند. آ
  باشد: های اجتماعی به شرح زیر می های خاص ناجنبش طور کلی، ویژگی به
 انـد و  محور و بـه نحـو چشـمگیری خاموش محورند، نه ایـدئولوژی ها عمل ناجنبش
 سروصدا؛ بی
 خود وارد عمـل  ناجنبش 

ً
ها به جای استفاده از رهبران برای فشار به مقامات، مستقیما

                                                                                                                                         
گیـري انقـالب و    . رضا عابدي گنابـادي، احمـد نـادري، محمـدباقر ترنکجیـان، چرایـی عـدم شـکل        1

مایش ملی علمی و فرهنگی یازدهمین هفارس،  هاي اجتماعی فراگیر در کشورهاي عربی خلیج جنبش
 317، ص 1395، فارس المللی خلیج و نخستین همایش بین

 7پور و محمدرضا امانی، همان، ص  . مهدي براتعلی2
 99. حسین هرسیج، علی ابراهیمی، مجتبی محمدي نودهکی، همان، ص 3
اي متـأخر  ه هاي اجتماعی مصر در چارچوب نظریه . خلیل سردارنیا و مصطفی حیدري، تحلیل جنبش4

، 3هاي اجتماعی و جان فوران، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره  جنبش
 72، ص 1394
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  رو، سیاست آنها سیاست عمل است. شوند. از این می
 انـد،  های اجتماعی که در آن فعاالن درگیر بسیج و اعتـراض عمومی برخالف جنبش

ارهای روزانه زنان، جوانان رفتشود ( ها در کردارهای روزانه آنها ادغام می رفتار ناجنبش
  و فقرا)؛

 های اجتماعی و رفتارهای گروه کـوچکی از مـردم در حاشـیه سیاسـت  رفتارهای ناجنبش
  ها نفر از مردم است.  شود، بلکه رفتار معمولی زندگی روزمره میلیون انجام نمی

آسـیا و  های اخیر منطقه غرب ها، در سال با نظر به این مبانی تئوریک در معرفی ناجنبش
هـا را تجربـه کـرده اسـت. پـرداختن بـه ایـن  های فراوانی از این ناجنبش شمال آفریقا نمونه

ها از یکسو، تحوالت اعتراضی در برخی کشـورهای منطقـه را مـورد بـازخوانی قـرار  جنبش
  شود.  های ناجنبش در زمینه معادالت عینی عملیاتی می دهد و از سوی دیگر، مؤلفه می

  
  (لیبی، تونس و مصر) 1389ها در شمال آفریقا بعد از سال  . ناجنبش1-3

، خشونت پلیس و نقض حقوق بشر، حکومت قانون اضـطراری، محـدودیت ١٣٨٩بعد از سال 
و مسائل اقتصادی از جملـه نـرخ بـاالی بیکـاری، قیمـت مـواد غـذایی و  بر آزادی بیان و اندیشه

ها صورت گیـرد.  پاسخ به این ناکارآمدیدستمزدهای پایین، سبب شد تا اعتراضات اجتماعی در 
 بـه گسـترش  توان به این نتیجه رسید که سیاست با بررسی تحوالت مصر می

ً
های نولیبرالی، لزوما

ساز رشد طبقاتی متوسط رو  دموکراسی در کشور مصر ختم نشد، بلکه رشد اقتصادی مصر زمینه
شد اقتصادی، به دلیل فساد و تبعیض، به ای که از آزادی برخوردار نبود و حتی ر به افول شد؛ طبقه

  ١بهبود اوضاع اقتصادی آنها منجر نشد.
مشـی  در واقع، طبقه متوسط جدید فاقد رهبر واحد، سازمان منسجم، ایـدئولوژی و خط

دقیق و تعریف شده بود. با این اوصاف، پیرامون بازخوانی تحوالت اعتراضی کشور مصر در 
  محور اساسی اشاره کرد:  توان به چند قامت یک ناجنبش می

در مصـر بیشـتر توسـط جوانـان و در شـهرهای بزرگـی همچـون قـاهره و  ) اعتراضات١
نامیدنـد.  »جنـبش جوانـان«رو، در ادبیات عامه این حرکـت را  اسکندریه انجام شد. از این

 با مسـائلی ماننـد  های اجتماعی جوانان جزء مهم دیگر ناجنبش
ً
هستند؛ جوانانی که عموما

                                                                                                                                         
. سعید حاجی ناصري، سید ابراهیم اسدي حقیقـی، واکـاوي نقـش طبقـه متوسـط جدیـد در جنـبش        1

 230، ص 1391، 4اجتماعی مصر، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره 
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ماهۀ دوم سـال مـالی  درصد بیکاری در سه  ٨/٨رشد  .گریبان هستند  به و بیکاری دست  فقر
به سال قبلی افزایش داشته، بیانگر رشد بیکاری در ایـن کشـور  ) که نسبت ١٣٨٦ـ  ١٣٨٧(

بود. این افزایش بیکاری در کنار کاهش نرخ برابری ارز، مصر را در خطر قرار داد. نیروی کار 
میلیون نفر بوده است، قشر عظیمی از بیکاران مصر،  ٨/٢٥حدود   ،١٣٨٧ال این کشور در س

  ١مناسبی قرار داشتند. کردگان دانشگاه بودند که یا بیکار بودند یا در وضعیت شغلی نا تحصیل
هــای اصــلی  ) اعتراضــات در مصــر فاقــد رهبــری مشــخص بــود کــه یکــی از ویژگی٢
ــا محســوب می ناجنبش ــز ه ــور اح ــن کش ــود. در ای ــه ش ــات سیاســی از جمل اب و جریان
المســلمین در مراحــل ابتــدایی نقــش چشــمگیری نداشــتند و در مراحــل بعــدی بــه  اخوان

ــا وجــود احــزاب و گروه ــع، در مصــر ب ــد و  اعتراضــات پیوســتند. در واق هــایی چــون الوف
محمد «و » ایمن انور«رغم حضور مخالفان و منتقدان سرشناسی مانند  المسلمین و به اخوان
در میان مخالفان، جرقه حرکت ضد دولتی به دست جوانانی زده شـد کـه جـدی » دعیالبرا

ها و جوانـان  شد، حضور جدی توده شدند. در ابتدا آنچه از انقالب مصر دیده می گرفته نمی
دهنده تالقـی  هـای سیاسـی عمـده، نشـان در کنار رهبران و فعاالن سیاسی وابسته به جریان

های اجتماعی رهبران، فعاالن،  ها و جوانان با خواسته دی تودهاقتصا -های اجتماعی خواسته
  ٢روشنفکران و در مجموع شکاف میان مردم و حکومت بود.

های مـذهبی نقشـی نداشـتند و  های اعتراضی که در آن احزاب سیاسی و فرقه ) حرکت٣
  ٣کرد. طور کلی بدون هرگونه سیستم ایدئولوژیک عمل می به

دلیل شکاف طبقاتی و افزایش بیکاری، طبقۀ متوسط احساس  به) در این دوره در مصر ٤
معنی تصور افراد از فاصلۀ موجود میـان  کرد. محرومیت نسبی به محرومیت نسبی شدید می
هـای  عنوان یکـی از ویژگی وسیلۀ محیط است. محرومیت نسبی بـه توقعات و توانایی آنها به

  ٤شود. ها در نظر گرفته می ناجنبش

                                                                                                                                         
هـاي معاصـر    ین مسعودنیا، مریم هوشیار منش، سمیه قارداشـی، نارضـایتی اقتصـادي و جنـبش    . حس1

، 3شناسـی سیاسـی جهـان اسـالم، دوره      خاورمیانه بر اساس نظریه محرومیت نسبی، فصلنامه جامعـه 
 74، ص 1394، 7شماره 

 707ص  . خلیل سردارنیا و مصطفی حیدري، همان،2
ـبش        . حسین هرسیج، علی ابراهیمی، م3 هـاي   جتبی محمـدي نـودهکی، تحلیلـی بـر انقـالب مصـر از منظـر جن

 110، ص 1396، 2گذار، فصلنامه جستارهاي سیاسی معاصر، سال هشتم، شماره  اجتماعی جدید و تله بنیان
 76. حسین مسعودنیا، مریم هوشیار منش، سمیه قارداشی، همان، ص 4
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حوالتی که در مصر آغاز شـد نتوانسـت همچـون یـک جنـبش اجتمـاعی و رو، ت از این
سیاسی موفق عمل کند و از مسیر اصلی خود خارج شد. این تحـوالت ابتـدا بـا سـرنگونی 

» عبدالفتاح السیسـی«مواجه شد و سپس به دیکتاتوری » محمد مرسی«جمهور یعنی  رئیس
  منجر شد. 

دچـار اعتراضـات مردمـی و  ١٣٨٩از سال یکی دیگر از کشورهای شمال آفریقا که بعد 
ای از حـوادث در بنغـازی و  سپس تحوالتی شد، لیبی بود. در واقع، بحران لیبی با مجموعـه

سایر نواحی شرقی که به سرعت از کنترل قذافی خارج شـد، کلیـد خـورد. هماننـد مصـر، 
ش و ارزیـابی ای که در لیبی اتفاق افتاد در قامت یک ناجنبش قابل خـوان تحوالت اعتراضی

اقه قرار بگیرد: است و در دفاع از این استدالل چند محور اساسی می
ّ
  بایست مورد مد

) اعتراضات از نواحی شرقی کشور که شکاف دیرپایی با منطقه طرابلس داشـته، آغـاز ١
شده و سپس این مناطق به سرعت از دست طرفداران قذافی خـارج شـد. بـا ایـن حـال، در 

 توجهی از سوی قذافی و طرفدارانش صورت گرفت و های قابل  اومتنواحی غربی کشور مق
 معترضان هرگز به مناطق دیگر دست نمی اگر حمایت غربی

ً
یافتند. این امـر  ها نبود، احتماال

های مختلف در لیبی  ها یا همان عدم فراگیری در طبقات و گروه های ناجنبش یکی از ویژگی
تفاقاتی که در لیبی رخ داد و منجر به سقوط قـذافی شـد، کند. همچنین بعد از ا را نمایان می
المسلمین، گروه مبارزان اسالمی لیبی و جنبش اسالمی لیبی برای تغییـر، از  سه گروه اخوان

های اسالمی بودند که در صحنه سیاسی این کشور قدم گذاشـتند. در مقابـل ایـن سـه  گروه
ب التحریـر اسـالمی، التبلیـغ، الـدعوه رو ماننـد، حـز های اسـالمی میانـه گروه، سایر گروه

ویژه  ها و بـه هـای رادیکـال اسـالمی ماننـد سـلفی طور گروه اسالمیه و جنبش شهدا و همین
در ایـن میـان،  ١کننـد. انصار الشریعت قرار دارند که رویکـرد اسـالم رادیکـال را دنبـال می

فی را به دسـت گیرنـد. ها نتوانستند رهبری جریانات بعد از سقوط قذا هیچکدام از این گروه
ــه موقعیــت برجســته همچنانکــه در لیبــی گروه ای بــرای هــدایت  هــای مــدنی نتوانســتند ب

ای که بین نیروهای محلی و نخبگان  های اجتماعی دست یابند، از سوی دیگر مبارزه خواسته
سیاسی کنگره ملی شکل گرفت باعث شد بسیاری از رهبران مهم سیاسی از صـحنه رقابـت 

                                                                                                                                         
هـاي گـذار    الب لیبی؛ دولـت شـکننده و چـالش   . علیرضا سمیعی اصفهانی و جعفر نوروزي نژاد، انق1

 99، ص 1393، 38المللی، سال پنجم، شماره  هاي سیاسی و بین سیاسی، فصلنامه رهیافت
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  شود. مغشوشو یا طرد شوند. همین عامل موجب شد تا وضعیت مدنی  کنار رفته
های جانبی، گسترده شدن ناامنی است. مدل اعتراضات در لیبـی  های ناجنبش ) یکی از نشانه٢

توان آن را در قالـب اعتراضـات  که نمی  نحوی به سرعت به جنگ داخلی در لیبی تغییر شکل داد، به 
های سـنگین و  گیری طرفین منازعـه از سـالح دی کرد. در واقع، بهرهبن های اجتماعی قالب و جنبش

ها یا همان خشـونت  های بارز ناجنبش کند؛ یکی از ویژگی منازعات خونین، این امر را مشخص می
، باعث شد تا اصطالحی به نـام "لیبـی در حـال ١٣٩٣فراگیر تا حدی است که رشد ناامنی در سال 

  ١هزار نفر در لیبی آواره شوند. ٤٠د و ها مطرح شو انفجار" در رسانه
ای بود که در آن  و قبیلگی در جامعه های عمیق اجتماعی ) تحوالت لیبی تجلی شکاف٣

حکـومتی منسـجم شـکل نگرفتـه بـود. از  -های اداری سازی و دستگاه هویت ملی، دولت
 واقعی بود. انداز تداوم تنش، انتقام رو، چشم این

ً
  ٢گیری و جنگ داخلی، کامال

هــا و  هــای قبیلگــی و روح جمعــی بــر ویژگی طور کلــی، در لیبــی فرهنــگ و ارزش بــه
های قومی و قبیلگی بسیار پررنگ است.  های سنتی سایه افکنده و مناسبات وفاداری خصلت

 اعتراضات در لیبی به سـرعت بـه یـک انفصـال و تجزیـه
ً
گرایی کامـل یـا رونـدهای  طبیعتا
عدی از یک  جدایی

ُ
  دولت فرومانده سوق یافت.گرایانه چند ب

یکی دیگر از کشورهای شمال آفریقا که درگیـر تحـوالت اجتمـاعی و سیاسـی شـد، تـونس 
است. اعتراضات در تونس، حرکت اعتراضی در واکنش به ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور 

علـی  بنعنوان یک جنبش مستحکم حفظ کند.  های خود را به بود، اما در ادامه نتوانست تا ویژگی
کـرد و  متکی به حزب مشروطه دموکراتیک بود. وزارت ارتباطات صدای مخالفان را سـرکوب می

دادنـد. عـالوه بـر ایـن، تـونس  های امنیتی و ارتش، نیروهای مخالف را در انزوا قرار می سرویس
ی هـا ترین رژیم نگاران و همچنـین متخاصـم ها برای روزنامه ترین مکان عنوان یکی از خطرناک به

شد؛ یعنی همان موضوعاتی که سبب سرخوردگی مـردم  عربی در آزادی اینترنت در نظر گرفته می
  ای برای اعتراضات سیاسی تبدیل شد. تونس شده و به عرصه

توجهی به مطالبات مردم، وجـود فضـای بسـته سیاسـی، اصـالحات پرابهـام قـانون  بی 
کرده و  وانــان تحصــیلدرصــدی ج ٤٤اساســی، کــاهش اســتانداردهای زنــدگی، بیکــاری 

                                                                                                                                         
 106. علیرضا سمیعی اصفهانی و جعفر نوروزي نژاد، همان، ص 1
امه روابـط  ها و پیامدهاي متفاوت، فصـلن  . امیر نیاکویی، تحوالت اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه2

 264، ص 1390، زمستان 4خارجی، سال سوم، شماره 
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 منافع نخبگان وابسته بـه حکومـت را تـأمین  سیاست
ً
های نادرست اقتصادی رژیم که صرفا

در جامعه تونس بود که خود را در قالب تظـاهرات و  کرد، موجب سرافکندگی و ناامیدی می
با این اوصاف، تحوالت اعتراضی کشور تونس نیز در قامت یک  ١اعتراضات نمایان ساخت.

  ترین آنها عبارتند از: هایی اساسی است که مهم بش، دارای مؤلفهناجن
 فراموش شده آغاز شد و به سـمت ١

ِ
) اعتراضات در تونس از نواحی روستایی و پیرامونی

کوچک و هم شـهرهای  یپایتخت گسترش یافت. در جنبش اعتراضی تونس شهرها
وب شده تونس نیز قدرتمنـد، اما سـرک یبزرگ حضور داشتند. همچنین جنبش کارگر

  در اعتراضات ایفا کرد. یا نقش برجسته
توان گفـت کـه  ها در جهان عرب بود، می ) با توجه به اینکه تونس آغازگر موج ناآرامی٢

دهی  تر و کمتر سازمان اعتراضات این کشور در مقایسه با سایر کشورها خود انگیخته
مسـیر اعتراضـات نقـش  شده بود. احزاب سیاسی و رهبران کاریزماتیک در هـدایت

 جنبش چندانی نداشته
ً
  های اعتراضی آن بدون رهبر بود. اند و عمال

شناسی سیاسی، جوانانی که از مشـکالتی همچـون بیکـاری، فسـاد و  ) از نظر جامعه٣
 آغازگر موج اعتراضی تـونس بودنـد؛ یعنـی بـه مسـائل  استبداد رنج می

ً
بردند، عمال

  ٢ها بودند. گر ناجنبشاقتصادی واکنش نشان دادند و آغاز
و ایـدئولوژی مشـخص، یـا هـر برنامـه  در واقع، اعتراضات تونس فاقد رهبـری متمرکـز

های مـذهبی در هـدایت  طور کلی، احزاب سیاسی و فرقـه شده بود. به سیاسی از پیش تعیین
های اجتماعی سازماندهی  های اجتماعی نقشی نداشتند و اعتراضات از طریق رسانه شورش
ها در تونس قادر بـه  های اجتماعی، گروه زعم برخی پژوهشگران، بدون رسانه د. بهشده بودن

  ٣آوری و اتحاد سریع مردم نبودند. گسترش اطالعات، جمع
البته در شمال آفریقا هیچ یک از موارد اعتراضات و تحـوالت سیاسـی و اقتصـادی، بـه 

ای  توری، جنگ داخلی و آیندهها، نتوانست به ثمر برسد و به دیکتا های ناجنبش دلیل ویژگی
  های دیگر بود. نامعین کشیده شد و حتی مولد بحران

                                                                                                                                         
هـاي اجتمـاعی جدیـد: تحلیلـی بـر       گذار و نظریـه جنـبش   . حسین هرسیج و علی ابراهیمی، تله بنیان1

  523-524، صص 1397، 2، شماره 48تونس، فصلنامه سیاست، دوره 
 249. امیر نیاکویی، همان، ص 2
 527اهیمی، همان، ص . حسین هرسیج و علی ابر3
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  هاي جدید در غرب آسیا   . ناجنبش1-4
ویژه در عـراق، لبنـان و ایـران نیـز صـورت  طی یکی دو سال اخیر تحوالتی در غرب آسیا به

ه و هـدف گرفته است. این تحوالت بیشتر شامل اعتراضات خیابـانی پراکنـده، بـدون برنامـ
اند. در ادامه با سنجش هر کـدام از اعتراضـات در ایـن سـه کشـور در قالـب  مشخص بوده

 ایـن  -های یک جنبش اجتماعی مؤلفه
ً
سیاسی به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا اصـال

اعتراضات در قامت یک جنبش اجتماعی هستند یا خیر. بر همین اساس نیز این اعتراضـات 
هایی همچـون  چون رهبری، میزان فراگیری در طبقـات مختلـف و نشـانههایی  بر پایه مؤلفه

  گیرد. ُناامنی و آشوب مورد بررسی قرار می
  
  گیري ناجنبش در لبنان   . شکل1-4-1

شود، با تعداد معدودی از معترضـان در  عنوان "انقالب اکتبر" شناخته می آنچه که در لبنان به
ز، اعتراضات فراگیر شـده و بـه اعتراضـات ضـد مرکز شهر بیروت آغاز شد و پس از چند رو

سابقه بود؛  تا کنون از نظر تعداد و گسترش جغرافیایی بی ١٣٦٨دولتی تبدیل شد که از سال 
، »سـعد حریـری«ونقـل ایـن کشـور را مختـل کـرده و  به نحوی که سیستم بـانکی و حمل

  وزیر این کشور را به مجبور به استعفا کرد. نخست
کند. برخالف  ر پیچیده و متفاوت از سایر کشورهای عربی را تجربه میلبنان شرایط بسیا
که افراد قدرتمندی برای سرنگونی وجود داشتند، دولت لبنان ائتالفی از  مصر، لیبی و تونس

  ها حکمرانـی می احزاب سیاسی مبتنی بر فرقه است که با تغییر ائتالف
ً
کنـد و یـا گـاه اصـال

  اتفاق افتاد. ١٣٩٧در اردیبهشت  طور که کند، همان حکمرانی نمی
مهر ماه آغاز شد. این پیشـنهاد در  ٢٥این اعتراضات در پاسخ به پیشنهادات مالیاتی در  

الوقوع ارزی هراس داشتند و از  حالی صورت گرفت که بسیاری از شهروندان از بحران قریب
بحـران قطعـی گرایی نیـز خسـته شـده بودنـد. ایـن کشـور بـا  سیستم سیاسی مبتنی بر نفاق

ها در  ها، کـوهی از زبالـه بلندمدت آب و برق گرفتار بود و چهار سال پیش با بحـران زبالـه
  ها دالر را جذب کردنـد. در عـین های بیروت رها شده بود. به دلیل کمبود ارز، بانک خیابان

نرخ  حال، شهروندان نیز در صدد بودند تا دوباره دالرها را پس بگیرند و همین باعث افزایش
، مقامات لبنان وضعیت اقتصـادی ایـن کشـور را ١٣٩٨در شهریور  ١دالر در بازار سیاه شد.

                                                                                                                                         
1. Kareem Chehayeb, Abby Sewell, Ibid 
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 ١٥٠اضطراری توصیف کردند. نسبت بدهی به تولیـد ناخـالص داخلـی در لبنـان بـیش از 
کند. در واقع،  درصد است و پرداخت بدهی بیش از نیمی از کل درآمد دولت را مصرف می

  ١ای از اعتراضات را به خود اختصاص داده است. شرایط اقتصادی سهم عمده
اعتراضات بسیار متفاوت آغاز شد؛ به جای اینکه طبقـه متوسـط لبنـانی، از قبـل یـک روز 

مهـر مـاه پـس از ارائـه  ٢٥های مجازی تعیین کند، مردم فقیر لبنـانی در  مشخص را در شبکه
کردنـد کـه  ، معترضـان بیـان میها سرازیر شدند. در واقـع های مالیاتی دولت، در خیابان طرح

انـد.  های عمومی با کمک قـوانین بـانکی سـرقت کرده سیاستمداران میلیاردها دالر از صندوق
ها، با بیان مطالبات اقتصـادی، اعتراضـات بـاال گرفـت. افـراد در  همچون بسیاری از ناجنبش

هـا  تند. نشانه ناجنبشها از بیکاری و عدم توانایی در رفع نیازهای اساسی مطالباتی داش خیابان
شد و معترضـان کـه بیشـتر جوانـان بودنـد،  یعنی خشونت بارز نیز در این اعتراضات دیده می

  ٢کردند. ها را مسدود می زدند و جاده شکستند، آتش می ها را می های مغازه پنجره
هـای  اما در ارتباط با مطالبات معترضان باید گفت که به دلیل ماهیت غیرمتمرکز جنبش

های سیاسی، مطالبات نیز متفاوت هستند، اما با این  تراضی در سراسر لبنان و تنوع دیدگاهاع
ها در میان معترضان مشترک هسـتند. معترضـان خواسـتار اسـتعفای  حال یک سری خواسته

سـابقه و مسـتقل بودنـد. آنهـا  سـاالرانه کم و جایگزینی آن با یک دولت فن» سعد حریری«
ات زودهنگام مجلس با قانون جدید انتخابات بودند کـه مبتنـی بـر همچنین خواستار انتخاب

  ای نباشد. همینطور خواهان تحقیق مستقل در ارتبـاط بـا سـرمایه تناسب فرقه
ِ
های عمـومی

  ٣جمهور شدند. مورد اختالس و انتخاب مستقیم رئیس
و  ١٣٨٤ای که باید مورد توجه قرار داد ایـن اسـت کـه بـرخالف اعتراضـات سـال  نکته
) اداره ١٣٩٤( یمدنهای  ) و یا به رهبری گروه١٣٨٤کشور که توسط احزاب سیاسی ( ١٣٩٤
  شدند، اعتراضات فعلی فاقد رهبری گروه یا تفکر خاصی است. می

                                                                                                                                         
1. Carla e. humud, What’s Next for Lebanon? Examining the Implications of 

Current Protests, Congressional Research Service, 2019, P. 2 
2. Rebecca collard, lebanons protests are leaderless.that may be their strength, 

foreign policy,  October 25 2019 
3. André Sleiman, a moment for change, the Lebanese uprising of 2019, democracy 

reporting international, 2019, p. 5 
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ای و حزبـی  اند که معترضان در امتداد اختالفات فرقه برای آینده مسیر لبنان برخی نگران
عبارت بهتر، آنچه که  داخلی واهمه دارند. به دچار درگیری شوند. حتی برخی از ایجاد جنگ

هـا  توان دید این است که این اعتراضات ماننـد سـایر ناجنبش در اعتراضات کنونی لبنان می
عالوه بر اینکه نامتمرکز است، در مطالبات مد نظر خود نیز پراکنده بوده و اهداف منسجمی 

 ندارد. کند. همچنین این اعتراضات رهبری مشخصی را دنبال نمی
  
  گیري ناجنبش در عراق . شکل1-4-2

صورت منظمی آغـاز شـده و در  تا کنون به ١٣٩٤اعتراضات خیابانی در کشور عراق از سال 
بـار و عـدم وجـود  های دولـت، شـرایط زنـدگی رقت سیاسـت  اغلب موارد به دلیل شکست

ه اسـت. بـرای ور شد های دیگری نیز اعتراضات شعله خدمات بوده است. پس از آن با جرقه
که نماد ملی بـرای مبـارزه  وزیر توسط نخست» عبدالوهاب الساعدی«مثال، برکناری ژنرال 

ای برای اعتراضات بود. این مورد خـود باعـث اعتـراض در دنیـای  با داعش بود، خود جرقه
هـای امنیتـی، تفسـیر  وزیر در برابـر فسـاد در مقام عنوان نشان ضـعف نخسـت مجازی و به

بـوک، افـراد تأثیرگـذار مـردم را  ویژه در فیس مسأله به سرعت فراگیر شد و بـه شد. همین می
مهـر مـاه معترضـان در میـدان  ٩که در  نحوی  کردند تا به معترضان بپیوندند، به  تحریک می

با این وجـود، در  ١تحریر بغداد جمع شدند و نیروهای امنیتی نیز به روی آنان آتش گشودند.
آغـاز  ١٣٩٨عنوان یک ناجنبش که از اوایل مهـر  اضی کشور عراق بهبازخوانی تحوالت اعتر
توان چند مؤلفه اساسی را مورد بـازخوانی  صورت پراکنده ادامه داشت، می شده و چند ماه به
  ترین آنها عبارتند از: قرار داد که مهم

 ای از جامعه، اعتراضـات خیابـانی تنهـا راه معنـادار مشـارکت در ) برای بخش فزاینده١
سیاست است. شکست دولت، وجود فساد و ناسازگاری آشکار، شکست تحقیرآمیز ارتـش 

شان، سرخورده کرده است. در مقابـل،  ها را در مورد سیاستمداران در مبارزه با داعش، عراقی
داننـد؛ بـرای  بسیاری اعتراضات خیابانی را یک راه مؤثر برای مجبور کردن سیاستمداران می

. ایـن رونـد ١٣٩٧ت برای تأمین آب تمیز در جنوب عراق در تابسـتان های دول مثال، تالش
 ٦٧شود. اکثریت معترضـان زیـر سـی سـال هسـتند کـه  توسط یک عامل نسلی تقویت می

                                                                                                                                         
1. Maria Fantappie, Widespread Protests Point to Iraq’s cycle of social crisis, 

international crisis group, 2019 
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  دهند. درصد جمعیت معترضان را تشکیل می
های اقتصـادی  هـا، اعتراضـات بـر اسـاس خواسـته همچون سایر مصـادیق ناجنبش )٢
های اقتصادی ندارد. مرحله اعتراضات اولیه سال  ای هم برای بحران چرخد و هیچ برنامه می

(فروردین تا خرداد)، بـه لحـاظ میـزان، تمرکـز بـر مسـائل  ١٣٩٧و اعتراضات سال  ١٣٩٨
 صلح

ً
آمیز آنها، شـبیه بـود. امـا طـی چنـد هفتـه، ایـن  خاصی مانند بیکاری و ماهیت نسبتا

های دولتـی و مقـر  ی و حمله به سـاختماناعتراضات با مسدود کردن امکانات مهم اقتصاد
را منعکس کرد  ١٣٩٧ها، مسیر تحوالت سال  احزاب سیاسی، به تنش کشیده شد. این تنش

مرور زمان شدت گرفت، اما آنچه کـه قابـل توجـه اسـت، ایـن اسـت کـه بـا افـزایش  که به
ت تدریج بـه سـمت درخواسـت اصـالحا های اقتصادی و اجتماعی، به اعتراضات، خواسته

  سیاسی، از جمله انتخابات جدید حرکت کرد.
 زمینـه و در چـارچوب مدنی، هویت بودن دارا به جای های حاضر در اعتراضات، گروه )٣

 رو، مفهـوم از ایـن انـد. شـکل گرفته خون و مذهب ازدواج، قبیله، و قوم از برخاسته های ارزش

 - قـومی های شـکاف جدیـد، عـراق در بنـابراین، اسـت. نیافته شهروندی تکوین و ملی هویت
شـده  همـراه قـدرت کسـب بـرای مختلـف هـای گروه های سیاسـی رقابت با هویتی، و مذهبی
 شاهد نخستین خصیصه ناجنبش ١است.

ً
ها یعنی عدم فراگیری و انسـجام در طبقـات  پس طبیعتا

مختلف اجتماعی هستیم. معترضان شامل طبقات پایین بدون دسترسی به تحصیالت یا اشـتغال 
ــه تــی و یــا همچنــین طبقــه متوســط تحصــیلدول های رســمی و  سیاســت  کرده هســتند. آنهــا ب

 توسط سیاسـتمداران دسـتکاری می مکانیسم
ً
 شـوند، های دموکراتیک مانند انتخابات که مستقیما

هستند. اعتراضات خیابانی، برای آنها یک دستور کار سیاسی است، اما اینکـه آیـا آنهـا  اعتماد بی
نه، یک سؤال دیگر است. در واقع، آنها دولت را با یـک مأموریـت غیـر ممکـن  شوند یا موفق می
های  هـای فـوری بـرای مشـکالتی کـه بـه اسـتراتژی حل کنند؛ یعنی فـراهم کـردن راه رو می روبه

  ٢بلندمدت نیاز دارند، چه برای بهبود خدمات، چه بهبود حکومت و چه اصالحات سیاسی.
های خود را به دولت ارائـه  ای هستند که طرح بر واسطهنوبه خود فاقد ره ) معترضان به٤

داشته  دهند. عالقه معترضان به حفظ استقالل خود، اعتراضات عراق را بدون رهبر واحد نگه 

                                                                                                                                         
ـتون،     شناسی بی . یونس فروزان و عبدالرضا عالیشاهی، جریان1 ثباتی سیاسی در عراق بر اساس نظریـه دیویـد ایس

 104، ص 1398، 3، شماره 10المللی، دوره  هاي سیاسی و بین صدام تا پسا داعش، فصلنامه رهیافت از پسا
2. Maria Fantappie, Ibid 
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است. در واقع، اکنون عراق گرفتار یک بـازی سـرزنش مخـرب اسـت، معترضـان و دولـت 
 یکدیگر را به استفاده از ابزار خشونت محکوم م

ً
کننـد و رهبـران مـذهبی و سیاسـی  یمتقابال

  دهند، بدون اینکه خود مسئولیتی بر عهده بگیرند. یکدیگر را مقصر جلوه می
رسد که اعتراضات عراق به اصـالحاتی برسـد،  در ارتباط با نمونه عراق، بعید به نظر می

 ویژه اینکه اکنون مجلس نیز زیر فشار اعتراضات بسـیار شـکننده اسـت. عـالوه بـر ایـن، به
درخواست تغییر، بیرون از حوزه سیاست رسمی، بـرای وادار کـردن دولـت بـه راهکارهـای 

تر اینکه، این اعتراضات به خشونت و درگیـری  درمانی نیز با شکست مواجه شده و خطرناک
با نیروهای امنیتی نیز کشیده شده است. اگر تظاهرات نیز فروکش کند، مشکالت ساختاری 

گاهی بیشـتر از حاشیه ممکن است گروه همچنان پا برجای هستند. نشـینی  های ناراضی، با آ
تر به چالش بکشند و به تقابـل قـدیمی میـان  های رادیکال خود، الیگارشی حاکم را با روش

طور کلی برای اعتراضات و ناجنبش کنونی عراق  اما به ١ای دامن بزنند. های قومی و فرقه گروه
 نمی
ً
  نظر گرفت.توان آینده مشخصی را در  عمال

  
  گیري ناجنبش در ایران . شکل1-4-3

 ١٣٦٨-١٣٩٨در ارتباط با مفهوم جنبش اجتماعی و مصادیق آن در ایران در فاصـله زمـانی 
اند: جنـبش  اجتمـاعی ایـران پدیـدار شـده -چهار جنبش اجتماعی عمده در حیات سیاسی

تـرین  نـان. مهمز جنـبش آموزان و دانشجویان، جنـبش کـارگری و جوانان با محوریت دانش
جمهوری  های تأثیرگـذاری جنـبش جوانـان در مقطـع مـوردنظر، انتخابـات ریاسـت عرصه
 ١٣٨٤، و انتخابات سال ١٣٨٠جمهوری ، انتخابات مجلس ششم، انتخابات ریاست١٣٧٦
به دلیل فضای خاصی کـه در  ٧٠در مورد جنبش کارگری نیز، در نیمه دوم دهه  ٢است. بوده

به حقـوق و مطالباتشـان شـتاب  یابیدست یرگران به مبارزات خود براکشور به وجود آمد، کا
ــه گذشــته متشــکلیبخشــ یشــتریب ــه یهـــا ـتیتر شــدند و حما ده و نســبت ب های  اتحادی
  ٣افت.یش ین جنبش افزایدر خارج از کشور از ا یکارگر یالمللـ نیبـ

                                                                                                                                         
1. Harith Hasan, Iraq Protests: A New Social Movement Is Challenging Sectarian 

Power, Middle East Eye, November 4, 2019 
هـاي اجتمـاعی و دموکراسـی در ایـران، فصـلنامه پـژوهش        ی شدن، جنـبش اصغر قاسمی، جهان . علی2

 92 ، ص1390سیاست نظري، دوره جدید شماره دهم، 
  93-94. همان صص 3
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ران یا یتماعاج یها ن جنبشیاز مؤثرتر یکیبه  ١٣٨٠و  ١٣٧٠ یها جنبش زنان در دهه
ات مربوط یش تعداد نشریدر حوزه زنان، افزا یردولتیغ یها ش تعداد سازمانیتبدیل شد. افزا

ش مشـارکت یهای زنـان، افـزا المللی تشـکل و بین یبه حوزه زنان، گسترش ارتباطات داخل
احقـاق حقوق سیاسـی و  ین کشور بـرایاز قوان یاریر بسییز تغیزنان و ن یو اجتماع یاسیس
های این جنبش در عرصـه سیاسـی و  ماعی زنان همگی از حضور مؤثر و کامیابی تالشاجت

  کند. اجتماعی کشور حکایت می
که از مشهد و در اعتراض به افزایش  ١٣٩٦اما در مورد اعتراضات اخیر ایران، در دی ماه 

قیمت کاالهای اساسی شروع شد و به سرعت به سایر شهرها کشیده شـد؛ بـا وجـود اینکـه 
کنندگان اعتراضات را از بیگانگان دانست، اما روحانیون خاص، قوه قضـائیه  ولت، تحریکد

بـه اعتراضـات  و مقامات دولتی شروع به همدردی با معترضان کردند. اما پاسخ رهبر ایـران
جالب بود، چرا که تقاضای معترضان را به رسمیت شناخت و از دولت خواست تـا بـه ایـن 

ولیت نارضایتی مردم را بپذیرد. نخبگان نیز اذعان داشتند که بایـد تقاضاها گوش دهد و مسئ
  به اعتراضات پاسخ معتبری داده شود.

 بـر مـوارد اقتصـادی و 
ً
همچون سایر موارد ناجنبش قبلی که ذکر شد، اعتراضات عموما

 ٤شغلی متمرکز بوده و سعی داشت تا توزیع منابع دولتی را تغییر دهد. حتی بازار تهـران در 
مـرداد نیـز  ١١ها و کاهش ارزش ریال تعطیل شد. در  به دلیل ترس از تأثیر تحریم ١٣٩٦یر ت

اعتراضاتی در شهرهای ایران از جمله تهران، اراک، اصفهان، کرج و شیراز به دلیـل افـزایش 
داران خواسـتار افـزایش  ها صورت گرفـت. در اردیبهشـت مـاه نیـز کـامیون چشمگیر قیمت

این مقدمات در خوانش اعتراضات چند وقـت اخیـر ایـران، در قامـت با  ١دستمزدها شدند.
  ترین آنها عبارتند از: توان به محورهایی اشاره داشت که مهم نماد یک ناجنبش می

گاهی ) در جنبش اجتماعی باید نارضایتی١ هـای منسـجم، معنـابخش،  ها، گفتارها یـا آ
ای  های کور اجتماعی که نقشـه بخش و راهگشا شکل گرفته باشد، بنابراین از شورش هویت

گاهی منسجم، گفتمـان  شوند. شورش برای آیندة متفاوت دارند، تفکیک می  فاقد آ
ً
ها معموال

قابل مشاهده بـود و  ١٣٩٨و  ١٣٩٦، یعنی آن چیزی که به عینه در اتفاقات ٢و برنامه هستند

                                                                                                                                         
1. Canadian Security Intelligence Service, abalancing act: whats next for iran? 

Highlights from an Academic Outreach workshop, 2019, p. 27 
هاي جنبشی جامعه ایران؛ دو جنبش کالن و ده جنـبش خـرده اجتمـاعی،     پور، الیه . حمیدرضا جاللی2
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 از سوی معترضان هیچ برنامه و الگوی خاصی ارائه نمی
ً
شامل اعتـراض بـه شد و تنها  عمال

  مشکالت اقتصادی بود.
های سیاســی و  های اجتمــاعی، تشــکل ای از افــراد، شــبکه هــا عــده ) در جنبش٢

رغم مخالفـت، مطالبـات جنـبش را  کـه بـه های بانفوذ سیاسی باید آمـاده باشـند شخصیت
کنند. در اعتراضات اخیر ایران نیز هیچ شخصیت بانفوذ، حزب و یا شبکه اجتماعی  پیگیری 

  حامی اعتراضات وجود نداشت تا پیشبرنده اعتراضات باشد.
تـدریج سـاختارمند  کند، به طور کلی، جنبش اجتماعی فعالیتی مداوم را طلب می ) به٣

شده تقسیم کار بـین اعضـا پدیـد  دهد. برای نیل به اهداف تعیین شده، سازمانی را شکل می
گـردد و هـویتی متمایزکننـده ایجـاد  شود، ثباتی نسـبی تجربـه مـی آورد، رهبری پیدا می می
های سیاسی مرتبط با اقتدار یا اتوریتـه،  شود و در پیدا شدن رهبری و تقسیم کار، نه رویه می

طور خالصه مردمـی و تمـایلی تـدریجی در کـار  بلکه حرکات خودجوش و غیررسمی و به
یج اعضـاء تـدر دهـد، به است و از توافق نانوشته و ضمنی در بـین اکثریـت اعضـا خبـر می

های اجتماعی آنچنان فراگیـر شـده و از  آورند. جنبش محور به دست می -جنبش، هویتی ما
ای جهـانی تبـدیل  ای معین و یا تعدادی از جوامـع، فراتـر رفتـه و بـه مسـأله محدوده جامعه

 ١٣٩٨و  ١٣٩٦هـای اعتراضـی در سـال  کدام از حرکت  شوند. این در حالیست که هیچ می
نه تنها انسجام و تداومی در اعتراضات وجود نداشـت، بلکـه  ١الیم نداشتند.نشانی از این ع

ای کـه بـه  در میان طبقات مختلف نیز فراگیر نبود. در واقع، طبقات پایین اجتماعی و حاشیه
مواردی همچون تورم اعتراض داشتند، به محـض تغییراتـی همچـون افـزایش بهـای بنـزین 

، ١٣٩٦الهای اساسی در سه ماهـه منتهـی بـه دی مـاه و یا گرانی کا ١٣٩٨آبان مصرفی در 
  دست به اعتراض در میادین اصلی شهرهای بزرگ زدند.

گاهانه از خشونت، دست کم  نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که پرهیز آ
گاهانه، جنبش اجتماعی را  در مراحل آغازین جنبش های اجتماعی آشکار است. این تمایل آ

سازد. این در حالی است که اعتراضـات دی  رش و سایر رفتارهای تهاجمی متمایز میاز شو
در مراحل اولیه خود با خشونت معترضان و درگیری با نیروهای امنیتـی  ١٣٩٨و آبان  ١٣٩٦

                                                                                                                                        
 41، ص 1391فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره چهارم، 

، 18هاي اجتماعی در ایران، فصلنامه رفـاه اجتمـاعی، سـال پـنجم شـماره       . پرویز پیران، فقر و جنبش1
 38، ص 1384
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که خساراتی به اموال عمومی وارد شـد. در واقـع، یکـی از متـأخرترین  نحوی  همراه بود، به 
گاهانــه یــا میزانــی از هــ ها، جنبش بندی تقســیم ای اجتمــاعی را مخــتص حرکــات جمعــی آ
کند  گریز و اصالحی قلمداد می دهی، اما در درون ساختار سیاسی موجود، خشونت سازمان

بر اساس این  ١آورد. های اجتماعی به حساب نمی و انقالب، قیام و شورش را در زمره جنبش
هـای اجتمـاعی  ا از جملـه جنبشر ١٣٩٨و آبـان  ١٣٩٦تـوان اعتراضـات دی  تعریف، نمی
  قلمداد کرد.

  
  ها در غرب آسیا   . آینده ناجنبش1-5

انداز را  توان این چشم هایی که در کلیت نوشتار مورد بررسی قرار گرفت، می بر اساس مؤلفه
اند، نـه  ارائه کرد که هر کدام از اعتراضات در غرب آسیا که در کشورهای مذکور اتفاق افتاده

روند، بلکه از آینده مشخصی نیز برخـوردار نیسـتند.  ها به شمار می یق ناجنبشتنها از مصاد
تر اینکه برای گذار  های کافی برای جنبش بودن را ندارند و مهم در واقع، این اعتراضات مؤلفه

از وضع موجود برنامه مشخص و معینی نیز ندارند و تنها شامل بروز اعتراضـاتی نسـبت بـه 
عبارت بهتر، هر کدام از این اعتراضات  شوند. به مسائل اقتصادی می ویژه وضعیت موجود به

در واکنش به مسائلی همچون بیکاری و تورم بوده، بدون اینکه دارای رهبر یا رهبرانی باشند و 
  برنامه خاصی برای حل مشکالت اقتصادی داشته باشند.

عدم وجـود رهبـری و هایی مانند محوریت جوانان،  ها از ویژگی طور کلی، این جنبش به
دهی واحد، گذار از بازیگران سیاسی موجود برخوردار هستند. جدای از اینکـه ایـن  سازمان

اعتراضات نتوانسته است راهگشا باشد، حتی در مواردی همچون اعتراضات عراق و لبنـان، 
ت ان اقتصادی را حل نکرد، بلکه به بحران سیاسی نیز انجامید. همچنین اعتراضابحرنه تنها 

آمیز بودن و  ها یعنی مسالمت در کشورهای غرب آسیا عالوه بر این از ویژگی برجسته جنبش
عبارت بهتر، این اعتراضات از همان مراحل اولیه خود بـا  بهره بودند. به پرهیز از خشونت بی

هـا  های ناجنبش ها آغـاز شـد؛ عنصـری کـه در نمونـه درگیری با نیروهای امنیتی در خیابان
شود. از سویی، بایـد ایـن نکتـه را در نظـر داشـت کـه هویـت مسـتقل و  یده میخوبی د به

  توان برای این اعتراضات قائل شد. ای را نمی یکپارچه

                                                                                                                                         
 43 . پرویز پیران، همان، ص1
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آنچه که از ابتدای اعتراضات در غرب آسیا مشـاهده شـد، اینکـه ایـن اعتراضـات دارای 
  انسجام مشخص و معینی به

ً
به لحاظ زمانی  عنوان یک پیکره واحد نیستند. اعتراضات عموما

دارای پراکندگی بوده و به جز روزهای مشخصی، هیچ برنامه و الگوی مشخصی ندارنـد. در 
توان نتیجه و آینده مشخصـی را بـرای ایـن  ها نمی مجموع باید گفت که در نتیجه این ویژگی
بل توانند در قالب مراحل جنبش تحلیل شوند تا قا اعتراضات در نظر گرفت، زیرا نه تنها نمی

ای بـرای مـوارد اعتراضـی خـود ندارنـد؛ از  بینی باشند، بلکه در ماهیت خود نیز برنامه پیش
  ها ناکام خواهند ماند. رو، این جنبش این

  گیري  نتیجه
طور کلی در پژوهش حاضر تالش شد این مسأله بررسی شود که آیا تحوالت اخیر غـرب  به

عبارت دیگـر،  یاسـی تحلیـل کـرد؟ بـههـای اجتمـاعی و س توان در قالـب جنبش آسیا را می
های خاص خود را دارند. ایـن  های اجتماعی و سیاسی یک تعریف مشخص و مؤلفه جنبش

تحوالت اجتمـاعی از یـک مسـیر آغـاز شـده و پـس از فراگیـر شـدن در طبقـات مختلـف 
اجتماعی، با رهبری، برنامه و اهداف مشـخص در پـی تغییـرات اجتمـاعی، اقتصـادی و یـا 

هایی همچون پرهیز از عدم خشونت خود را از سایر  حال با نشانه  تند، اما در عینسیاسی هس
هـای  ها و ویژگی ها نیز نشـانه کنند. در مقابل، ناجنبش تحوالت اجتماعی تهاجمی مجزا می

ای مشـخص و  ها به دلیل پراکندگی در اهداف، نداشتن برنامـه خاص خود را دارند. ناجنبش
  رهبری و یا گروه معین برای آینده و عدم

ً
های متفاوت و مخـالف در برابـر یکـدیگر، عمومـا

توانند به موفقیت خاصی برسند. تحوالت مصر، لیبی، تونس در شمال آفریقا این مـوارد  نمی
 به اثبات می

ً
رساند. تحوالتی که در این کشورها بروز کـرد، هرچنـد بـا اعتراضـات  را کامال

ها به کودتـا، دیکتـاتوری، جنـگ  های ناجنبش ودن ویژگیمردمی آغاز شد، اما به دلیل دارا ب
های داخلی منجر شدند. در غرب آسیا نیز طی دو سال اخیر تحـوالتی  بندی داخلی و جناح

بینند. در عراق بـه دلیـل فسـاد  بروز کرده است که برخی آن را در قامت جنبش اجتماعی می
راضاتی در میدان التحریـر آغـاز و رهبران سیاسی و مشکالت اقتصادی عدیده و پیچیده، اعت

سپس در شهرهای بزرگ فراگیر شد. اما این اعتراضات بدون داشـتن هـدف و برنامـه یـا دارا 
بودن اندیشه پیشبرنده و تنها در اعتراض به وضع موجود و توسط اقشار پایین و بـا خشـونت 

م و رهبـری و بسیار صورت گرفت. لبنان نیز در همین صفات یعنی، پراکندگی، عـدم انسـجا
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  خشونت، هرچند کمتر، با عراق مشترک است.
توان به این  ، می١٣٩٨و آبان  ١٣٩٦اما در ارتباط با ایران، پس از ارزیابی اعتراضات دی 

ها و اعتراضات خیابانی پر نوسان و نامتناوب شبیه اسـت، تـا  نتیجه رسید که بیشتر به آشوب
ای و  ین اعتراضات توسـط طبقـات حاشـیهیک جنبش اجتماعی منسجم و کامل. در واقع، ا
های اقتصادی شکل گرفـت و بـا خشـونت  فرودست اجتماع و در واکنش به تورم و سیاست

ای بـرای گـذار توسـط رهبـر و یـا  ادامه پیدا کرد، بدون اینکه هیچ هدف مشخص و یا برنامه
 رهبرانی ارائه دهد. 



 اخ
الت

حو
ر ت
ش د

جنب
و نا

ش 
جنب

 ری
آس

ب 
غر

  ای
 

 

 49  

  منابع و مآخذ
  منابع فارسی

کادمیـا، شـماره  ها و بازتاب مدنی و دموکراسی: برهم کنش جامعه اجتماعی،های  آزاد، پویا، جنبشـ  ، ٣هـا، ایـران آ
١٣٩٨ . 

های  های اجتماعی جدید (مورد مطالعه: جنبش های هویتی در جنبش پور، مهدی و محمدرضا امانی، کنش براتعلیـ 
  .١٣٩٦، ٢٠نجم، شماره های راهبردی و کالن، سال پ سیاست فصلنامهاعتراضی در ایران و انگلستان)، 

  .١٣٨٤، ١٨های اجتماعی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم شماره  پیران، پرویز، فقر و جنبشـ 
های جنبشی جامعه ایران؛ دو جنبش کالن و ده جنبش خرده اجتماعی، پژوهشنامه علوم  پور، حمیدرضا، الیه جاللیـ 

  .١٣٩١، ٤سیاسی، سال هفتم، شماره 
ی ناصری، سعید و سید ابراهیم اسدی حقیقی، واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنـبش اجتمـاعی مصـر، حاجـ 

 .١٣٩١، ٤فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره 
المللی، دوره  های سیاسی و بین های اجتماعی؛ خوانشی نوین، فصلنامه رهیافت نژاد، آرش، انقالب و جنبش رئیسیـ 
 .١٣٩٧، ٤، شماره ٩

هـای خصوصـی و  ثباتی سیاسی در عراق جدید، نقش تقابل گروه ستوده، محمد و همت بدرآبادی، بررسی ابعاد بیـ 
 . ١٣٩٧، ٨٤ویکم، شماره  بیست سال مذهبی، فصلنامه علوم سیاسی، -های قومی  عمومی در خشونت

هـای  های متـأخر جنبش ههای اجتماعی مصر در چارچوب نظری سردارنیا، خلیل و مصطفی حیدری، تحلیل جنبشـ 
  . ١٣٩٤، ٣اجتماعی و جان فوران، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 

های گذار سیاسی، فصـلنامه  نژاد، انقالب لیبی؛ دولت شکننده و چالش سمیعی اصفهانی، علیرضا و جعفر نوروزیـ 
  . ١٣٩٣، ٣٨المللی، سال پنجم، شماره  های سیاسی و بین رهیافت

المللـی علـوم  هـای اجتمـاعی، کنفـرانس بین شناسـی جنبش شیری، اختر، تحلیل عنصری، ابزاری تحلیلی در گونهـ 
 . ١٣٩٤، ٢رفتاری و مطالعات اجتماعی، دوره 

های اجتمـاعی  گیری انقالب و جنبش عابدی گنابادی، رضا، احمد نادری و محمدباقر ترنکجیان، چرایی عدم شکلـ 
المللـی  یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگـی و نخسـتین همـایش بینفارس،  ورهای عربی خلیجفراگیر در کش

 .١٣٩٥، فارس خلیج
های اجتماعی و مسأله تغییر ساختارهای اجتماعی در ایران آسیایی، مجله جامعه شناسـی  عبدلی، مصطفی، جنبشـ 

 . ١٣٩٤، ٢ایران، دوره شانزدهم، شماره 
ثباتی سیاسی در عراق بر اساس نظریه دیوید ایستون، از پسا  شناسی بی شاهی، جریانفروزان، یونس و عبدالرضا عالیـ 

  . ١٣٩٨، ٣، شماره ١٠المللی، دوره  های سیاسی و بین صدام تا پسا داعش، فصلنامه رهیافت
های اجتماعی و دموکراسی در ایران، فصلنامه پـژوهش سیاسـت نظـری،  قاسمی، علی اصغر، جهانی شدن، جنبشـ 

 . ١٣٩٠، ١٠جدید شماره  دوره
های اجتماعی غرب آسیا از نظرگـاه نظریـه انتقـادی مکتـب  قربانی، ارسالن و محسن کشوریان آزاد، بررسی جنبشـ 

  . ١٣٩٦، ٢٥الملل، دوره اول، شماره  های روابط بین فرانکفورت، فصلنامه پژوهش
های معاصر غـرب آسـیا بـر  قتصادی و جنبشمسعودنیا، حسین، هوشیار منش، مریم و سمیه قارداشی، نارضایتی اـ 
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 . ١٣٩٤، ٧، شماره ٣اساس نظریه محرومیت نسبی، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره 
 . ١٣٩٦، ٧های نوین اجتماعی در عرصه جهانی شدن، ماهنامه آفاق علوم انسانی، شماره  ناصری، علی، جنبشـ 
 سال ها و پیامدهای متفاوت، فصلنامه روابط خارجی، ا و شمال آفریقا: ریشهنیاکویی، امیر، تحوالت اخیر غرب آسیـ 

 .١٣٩٠، زمستان٤سوم، شماره 
های اجتماعی جدیـد: تحلیلـی بـر انقـالب تـونس،  گذار و نظریه جنبش هرسیج، حسین و علی ابراهیمی، تله بنیانـ 

 .١٣٩٧، ٢، شماره ٤٨فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 
های اجتماعی  هرسیج، حسین، علی ابراهیمی و مجتبی محمدی نودهکی، تحلیلی بر انقالب مصر از منظر جنبشـ 

 . ١٣٩٦، ٢ی سیاسی معاصر، سال هشتم، شماره جستارها گذار، جدید و تله بنیان
لعـات مـدیریت نظـامی، مثابه قدرت نرم، فصلنامه مطا هزارجریبی، جعفر و نوذر امین صارمی، جنبش اجتماعی بهـ 

 .١٣٩٨، ٣سال پنجم، شماره 
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