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اشاره
گاهنامــه تحلیلــی « برداشــت روز » بــا رویکــرد تخصصــی و تحلیلــی نســبت بــه مســائل روز در« مجمــع
جهانــی صلــح اســامی » تهیــه مــی گــردد .لــزوم شــناخت دقیــق و علمــی ،صادقانــه و نزدیــک بــه واقــع
 ،نســبت بــه مســائل  ،رویدادهــا و جوامــع مختلــف مــا را بــرآن داشــت تــا بــه واکاوی و تحقیــق و ترجمــه
متــون در ایــن زمینــه همــت گماریــم .بــی شــک ایــن گونــه شــناخت نســبت بــه مســائل و رســیدن بــه
یــک چرایــی و چگونگــی ایمــن از آن  ،نیازمنــد اقداماتــی اســت کــه توجــه و پاالیــش نظــرات و تجربیــات
نخبــگان و اندیشــمندان یــک حــوزه از مهــم تریــن آن هاســت .از ایــن رو گاهنامــه «برداشــت روز » بــا
ترجمــه و تدویــن کارهــای تحقیقاتی،علمــی ،تحلیلــی و میدانــی اندیشــمندان و متخصصــان در حیطــه
موضــوع مربوطــه و و ســپس ارائــه تحلیــل و برداشــت نهایــی ،در صــدد تولیــد و ارائــه ایــن نــگاه کامــل
و جامــع برآمــده اســت؛ تــاآن را درخدمــت مــردم ،ســازمان هــا  ،نهادهــا و نخبــگان داخلــی و خارجــی
قــرار دهــد و گام مثبــت و ارزنــده ای در بازنمایــی حقایــق ،ممانعــت از ترویــج برداشــت هــای غیرواقــع
و ناصحیــح و اعتــای اندیشــه انســانی بــردارد .حمایــت شــما بــرای مــا ســرمایه ارزنــده ای خواهــد بــود.

صاحب امتیاز  :مجمع جهانی صلح اسالمی
مدیر مسئول  :دکتر داوود عامری
شورای سردبیری  :محسن پاک آئین -دکتر علی صادقی -دکتر زینب عامری
شمارگان2 :
«برداشت روز» با استفاده از مقاالت علمی-تخصصی و محتواهای تحلیل گرایانه به شما «برداشت» می دهد.

فهرست

عدالــت و عدالتخواهــی همــواره یکــی از صفــات بــارز
و برجســته انســانی ،الهــی و از اهــداف اصلــی انقــاب
اســامی بــوده اســت ؛ کــه از دیربــاز تــا کنــون مــورد
توجــه و مطالبــه عمومــی مــی باشــد .واکاوی در جریــان و

مقدمه تبیینی
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رونــد عدالتخواهــی در جهــان معاصــر مــی توانــد پاســخی
بــر ایــن پرســش باشــد کــه چــه تغییــر و تحوالتــی در

جنبش جلیقه زردها؛ اقدام ضد آب و
هوایی یا حرکتی خواهان عدالت اجتماعی

مشــترک در تمامــی تحــرکات اجتماعــی دیــده مــی
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ایــن حیطــه رخ داده اســت و آیــا ایــن مطالبــه بــه صــورت
شــود؟یکی از بهتریــن پایگاههــا بــرای بررســی جریــان
عدالتخواهــی و تغییــر و تحــوالت حــول آن در عصــر
کنونــی ،جنبــش هــا و انقــاب هــا در جوامــع اســت ؛
چــرا کــه عدالــت همــواره بــه عنــوان یکــی از محورهــای
شــعارها و خواســته معترضیــن در تمامــی ایــن تحــرکات
و جنبــش هــای اجتماعــی مطــرح بــوده اســت .از ایــن
رو در ایــن شــماره برداشــت روز بــا روش نمونــه گیــری
هدفمنــد  4دســته از مهــم تریــن جنبــش هــا و انقــاب
هــا را انتخــاب کــرده و بــه ترجمــه و تلخیــص مقــاالت

عدالت طلبی مردمی و غیرمتمرکز
در تظاهرات وال استریت
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ریشه های عدالت خواهی در انقالب سودان
و راههای پیش رو

11
تبیین ریشه های جریان بیداری اسالمی

منتخــب پیرامــون آن پرداختــه شــده اســت؛ تــا جریــان
عدالتخواهــی در آن هــا مــورد بررســی قــرار گیــرد.
جنبــش وال اســتریت در ایــاالت متحــده  ،جنبــش جلیقــه
زردهــا در قــاره سبز(کشــور فرانســه)  ،انقــاب ســودان در
آفریقــا و جریــان بیــداری اســامی(جنبش هــای اســامی
متاثــر از انقــاب اســامی در کشــورهای مختلــف منطقــه و
 ،)...بــه عنــوان  4نــوع جنبــش از  4منطقــه بــرای ترجمــه
و بررســی انتخــاب شــدند .پــس از ترجمــه و تلخیــص
مقــاالت ،بــا روش قیاســی -اســتقرایی ابعــاد مختــف آن

مــورد تحلیــل و تبییــن قــرار گرفــت .
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فرجام سخن /بسترهای
عدالتخواهی
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جنبش جلیقه زردها ؛

اقدام ضد آب و هوایی یا حرکتی خواهان عدالت اجتماعی ؟
پروفسور متیلد بویه آ  -سرپرست ارشد تیم پژوهشی سازمان ملل و فعال حوزه عدالت اجتماعی

در زیــر تلخیصــی از مقالــه خانــم متلیــد بویــه آ مــی خوانیــم کــه بــه بررســی ریشــه هــای تظاهــرات جلیقــه زردهــا
در فرانســه مــی پــردازد و تــاش مــی نمایــد بدیــن پرســش پاســخ دهــد کــه :آیــا ایــن اعتراضــات اساســا بــر محــور
خواســت هــای اکولوژیکــی اســت یــا یــک مطالبــه جــدی حــول عدالــت اجتماعــی در اشــکال جدیــد در فرانســه ؟
جنبــش جلیقــه زردهــا اشــاره بــه جنبشــی
اجتماعــی در فرانســه اســت کــه از مــاه مــی
ســال ( ۲۰۱۸اردیبهشــت  )۹۷ابتــدا در فضــای
آنالیــن مجــازی آغــاز شــد و از  ۱۷نوامبــر (۲۶
آبــان) بــه تظاهــرات خیابانــی کشــیده شــد و
تــا شــهر والونیــا (منطقــه ی فرانســوی زبــان
بلژیــک) هــم گســترش پیــدا کــرد.
بایــد گفــت بیشــتر تظاهرکننــدگان جلیقــه زرد
انگیــزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی داشــته و
بــه هیــچ حــزب ،گــروه سیاســی یــا اتحادیــه ای
وابســته نیســتند.
ایــن گســترده تریــن و خشــن تریــن اعتــراض
در فرانســه از زمــان شــورش هــای حومــه ســال
 2005و شــاید حتــی از ســال  1968اســت کــه در
فرانســه علیــه ناامنــی اجتماعــی ،آغــاز شــد.
جنبــش جلیقــه زردها دربرگیرندۀ کســانی اســت
کــه هــم از بــی عدالتــی و نابرابــری اجتماعــی و
وضعیــت شــکنندۀ خــود ،نگــران هســتند و هم از
ن جوانشــان
وضعیــت مشــابه فرزندان و وابســتگا 
کــه بــدون یــاری و همبســتگی والدیــن قــادر
نیســتند نیازهــای اولیــه خــود را تأمیــن کننــد.
در حقیقــت ایــن جنبــش از طبقــه متوســط
جامعــه شــکل گرفتــه اســت.
در حالــی کــه در آغــاز  ،ایــن ناآرامــی هــا بــه
عنــوان اعتــراض علیــه مســاله « آخریــن افزایش
مالیــات ســوخت» خــود را نشــان داد  ،کــه دولت

بعدهــا توافــق کــردآن را بــه تعویــق بیانــدازد ،
و حتــی برخــی آن را منتســب مــی کردنــد بــه
شورشــی بــرای واکنــش مجــدد علیــه مالیــات
کربــن و اقدامــات اقلیمــی در فرانســه؛ امــا بــا
ایــن حــال نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه
ایــن نتیجــه گیــری اشــتباه اســت.
بلکــه در حقیقــت محــور درخواســت و نگرانــی
اصلــی جلیقــه زردهــا بــی عدالتــی و نابرابــری
اجتماعــی بــه دســت امــده اســت .نتایــج
تحقیقــات و برررســی هــا نشــان داد کــه
خواســته هــای آنهــا فراتــر از تعلیــق مالیــات بــر
ســوخت یــا حتــی خواســتار اقدامــات در مــورد
وضعیــت آب و هــوا اســت و جنبــه اجتماعــی آن
قــوی اســت .ایــن جنبــش یــادآوری و تذکــره
ای بــرای دولــت اســت کــه هشــدار مــی دهــد
ممکــن اســت اختالفــات اجتماعــی وخیــم
شــود یــا ممکــن اســت اقدامــات اقلیمــی بــدون
اطمینــان از منافــع همــه پیــش رود کــه خــاف
آرمــان جنبــش اســت.
جلیقــه هــای زرد خواســتار انتقــال عادالنــه
بــه اقتصــاد کــم کربــن هســتند امــا در لــوای
عدالــت اجتماعــی وبرابــری همــگان  .در حقیقــت
ایــن جریــان یــک جنبــش مردمــی ادغامــی
اســت کــه هیــچ نمایندگــی سیاســی و اتحادیــه
ای نــدارد و خواســته هــای بســیار متنوعــی
حــول عدالــت اجتماعــی دارد  ،از پیــدا کــردن
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آنچــه محــور پیشــنهادات جلیقــه زرد هاســت
«سیاســت مالــی عدالنــه و منصفانــه» اســت.
آنهــا خاطرنشــان مــی کننــد کــه افزایــش مالیــات
ســوخت پــس از کاهــش شــدید مالیــات بــرای
افــراد بــا درآمــد بــاال مهــم نیســت ولــی بــه طــور
نامتناســب بــر طبقــه کارگــر و متوســط ســاکن
حومــه شــهر و مناطــق روســتایی تأثیــر مــی گذارد
و نگرانــی هایــی از ایــن دســت.
عــاوه بــر ایــن  ،در ایــن پیشــنهاد گزینــه هــای
بیشــتری بــرای بنزیــن و دیزل اســتفاده می شــود و
خواســتار نگهــداری خطوط قطــار کوچک روســتایی

پیشــنهادهای دیگــر بــرای انتقــال آب و هــوای
منصفانــه شــامل یــک برنامــه بــزرگ بــرای عایــق
بنــدی مســکن اســت کــه بــه عنــوان یــک راه حــل
برنــده بــرای آب و هــوا و بودجــه خانــواده هــا ارائــه
شــده نکتــه جالــب اینجاســت کــه فرانســه اولیــن
کشــور در جهــان اســت کــه دارای وزارتخانــه ای
بــرای انتقــال اکولوژیــک و فراگیــر اســت .عــاوه
بــر ایــن  ،وزیــر امــور خارجــه ســابق « ،بســته
همبســتگی اقلیــم» را از اقدامــات جبــران کننــده و
پــاداش اتخــاذ کــرد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه
عملکــرد آب و هوایــی بــه نفــع خانــواده هــای کــم
درآمــد اســت .آنچــه ایــن نشــان مــی دهد
ایــن اســت کــه برنامــه ریــزی یــک
انتقــال عادالنــه و کــم کربــن بــر
روی همــه سیاســت هــا آســان
نیســت و نیــاز بــه تعامــل از
ســوی کل دولــت دارد.
جنبــش جلیقــه زردهــا
یــادآوری اهمیــت برنامــه
ریــزی اقتصــادی و اجتماعــی
بــرای عدالــت همــه جانبــه
اســت  .بــرای مثــال تاکیــد بــر
قیمــت گــذاری کربــن در زمینــه
اصــاح مالیــات گســترده تــر ،کــه
درواقــع از محورهــای درخواســت
معترضیــن جلیقــه زرد اســت.
در ایــن پژوهــش نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت) مطابــق بــا اصــل حقــوق مالــی اســت کــه
مــی توانــد درآمدهــای غیرمســتقیم بــه خانوارهــای
کــم درآمــد از طریــق سیاســت هــای اجتماعــی یــا
انتقــال مســتقیم را در بــر بگیــرد و گام مهمــی در
مســیر عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی باشــد.
مالیــات هــای کربــن اکنــون در  70حــوزه قضایــی
در سراســر جهــان برقــرار و یــا برنامــه ریــزی شــده
اســت و متاســفانه  20درصــد از تولیــد گازهــای
گلخانــه ای جهانــی را پوشــش مــی دهــد.
در ســطح جهانــی  ،قیمــت کربــن در ســال 2017
حــدود  33میلیــارد دالر درآمــد داشــته و بــه همراه
اصــاح یارانــه ســوخت هــای فســیلی  ،مــی توانــد
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ســقف بــرای همــه بــی خانمــان هــا تــا بــاال بــردن
حداقــل دســتمزد تــا انحــال مجلــس همــه و همــه
درخواســت هایــی اســت کــه ایــن پژوهــش نشــان
مــی دهــد محــور جنبــش هــای جلیقــه زردهــا
نــه صرفــا سیاســت هــای اقتصــادی یــا مســائل
اقلیمــی و ماننــد آن.ایــن تحقیــق کــه بــا حمایــت
 72درصــد از مــردم فرانســه  ،و از طریــق پیمایــش
و نظرســنجی توســط هریــس تعاملــی انجــام شــده
 ،نشــانگر عــدم اعتمــاد عمیــق مــردم بــه سیاســت
هــا و عصبانیــت شــدید در برابــر افزایــش مــداوم
بــی عدالتــی هــا ونابرابــری هــا اســت .پیــام واضــح
از خواســته هــای جلیقــه زردهــا  42مــورد پیرامــون
عدالــت اجتماعــی اســت  ،نــه صرفــا متوقــف کردن
اقدامــات اکولوژیکــی .ایــن عدالــت مصادیــق و
میادیــن مختلفــی را شــامل مــی شــود.
در حقیقــت  ،درخواســت هــای اقلیمــی
بخشــی از یــک جــزء بــزرگ
اکولوژیکــی اســت .ابالغیــه
جلیقــه زردهــا از دولــت مــی
خواهــد کــه «یــک سیاســت
اکولوژیکــی واقعــی» را اجــرا
کنــد و نــه چنــد معیــار مالی
جزئــی .لیســت  42خواســته
شــامل پیشــنهادهایی بــرای
تبدیــل شــدن بــه زندگــی
بــا کیفیــت تــر و آب و هوایــی
عادالنــه تــر اســت  ،و حتــی
برخــی از مطالبــات خواســتار
اقداماتــی حتــی جــاه طلــب تــر
هســتندمثال آنهــا مالیــات ســوخت و نفــت
ســفید را بــرای کشــتی هــا و هواپیماهــا پیشــنهاد
مــی کننــد.

کــه در حــال حاضــر در معــرض خطــر تعطیلــی قرار
دارنــد و همچنیــن یــک برنامــه ســرمایه گــذاری
گســترده در وســایل نقلیــه هیدروژنــی اســت.
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 2.8تریلیــون دالر در ســال  2030بــه دســت آورد .برخــی از کشــورها ایــن درآمدهــای جدیــد را در
اولویــت هــای اجتماعــی ماننــد حمــل و نقــل عمومــی  ،آمــوزش و یــا مراقبــت هــای بهداشــتی و...
قــرار داده انــد  ،و برخــی بنــا را بــر آن گذاشــتند کــه درآمــد را مســتقیم ًا بــه خانوارهــا برگردانــد.
ایــن نــوع سیاســت هــا بــه ویــژه سیاســیت هــای بزگردانــی ،مــی تواننــد مزایــای متعــددی از
جملــه بــرای جوامــع کــم درآمدداشــته باشــد.
بــه عنــوان مثــال در ایــن پژوهــش مــی خوانیــم کــه  ،مالیــات کربــن بریتیــش کلمبیــا بــه مــدت
 10ســال درحــال اجــرا بــوده اســت .در ســال  896 ، 2016میلیــون دالر درآمــد ایجــاد کــرد .برخــی
از ایــن درآمدهــا از طریــق اعتبــار مالیــات بــر اقلیــم  75دالر بــرای هــر بزرگســال و  22دالر بــرای
هــر کــودک ،بــه خانوارهــا پرداخــت شــدند.
نتیجــه ایــن اســت کــه خانوارهــای کــم درآمــد بهتــر از آنچــه مــی توانســتند بــدون مالیات باشــند
بهتــر اســت .دولــت فــدرال در حــال حاضــر همــه اســتانها را ملــزم بــه تعییــن قیمــت کربــن مــی
کنــد .تخمیــن مــی زنــد کــه بیــش از  70درصــد از خانوارهــا نســبت بــه هزینــه مالیــات  ،بیشــتر
از بازپرداخــت پــول دریافــت مــی کننــد .تحــرک پایــدار بــرای همــه در بخــش دیگــری از مقالــه
اشــاره شــده اســت انتقــال بــه سیســتم تحــرک مشــترک و پایــدار بــرای همــگان همچنیــن مــی
توانــد مزایــای اقتصــادی  ،اجتماعــی و بهداشــتی بســیاری بــه همــراه آورد .امــا ماننــد مالیــات هــای
کربــن  ،ایــن اتفــاق تنهــا در صورتــی رخ مــی دهــد کــه برنامــه ریــزی هــا و اصالحــات بــه درســتی
طراحــی شــوند.
اتومبیــل هــای برقــی یــا هیــدروژن بــرای خانــواده هــای کــم درآمــد بســیار مقــرون بــه صرفــه
هســتند؛ در حالــی کــه در ســالهای اخیــر هزینــه هــای آنهــا بــه طــرز چشــمگیری کاهــش یافتــه و
مالکیــت آن هــا بــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت  ،دولــت هــا بایــد همچنــان بــر برنامــه
هایــی تمرکــز کننــد کــه بــه عدالــت اجتماعــی ،تحــرک برابــر و عادالنــه ،کاهــش هزینــه هــا و
...کمــک مــی کنــد.
در ادامــه مقالــه آمــده اســت کــه تحرکات
و تحــوالت موفقیــت آمیــز همچنیــن بایــد
در بعــد حمــل و نقــل و برنامــه ریــزی
شــهری ،گزینــه هــای قابــل دسترســی
بــرای اتومبیــل هــا ماننــد دوچرخــه
ســواری و خطــوط ریلــی را بــرای عمــوم
افــراد فراهــم کنــد .در آلمــان  ،ســرمایه
گــذاری هــای عمــده در خطــوط ریلــی
کوچــک باعــث افزایــش اســتفاده از قطــار
شــده اســت کــه باعــث بهبــود اتصــال در
مناطــق روســتایی و کاهــش ازدحــام در
حومــه شــهرها شــده اســت.
آنچــه در فرانســه مــی بینیــم ایــن
واقعیــت را نشــان مــی دهــد کــه تغییــر وضعیــت بــه ســمت اقتصــاد کــم کربــن تنهــا در شــرایطی
کــه زندگــی مــردم را بهبــود ببخشــد و رضایــت اجتماعــی و اعتمــاد بــه نفــس اجتماعــی را تقویــت
کنــد مؤثــر خواهــد بــود.
حرکــت بــه جلــو بــدون اینکــه کســی را پشــت ســر بگــذارد و مــردم را فرامــوش نکنــد اگرچــه
کار ســاده ای نیســت  ،امــا صحیــح و ضــروری و الزمــه عدالــت اجتماعــی و انســانی اســت کــه از
خواســت هــای اصلــی جنبــش جلیقــه زردهاســت.

آندرس بییر  -پژوهشگر ارشد و سفیر سالمت اجتماعی سازمان ملل

در زیــر تلخیصــی از مقالــه دکتــر آنــدرس پییــر
را مــی خوانیــم کــه در آن بــا روش میکــس
تاریخی-دلفــی و تحلیــل محتــوا بــه بررســی
ریشــه هــا و زمینــه هــای جنبــش وال اســتریت
و زمینــه هــای عدالتجویانــه در آن مــی پــردازد.

بــه اعتقــاد بســیاری از مــردم  ،نظــام مالــی
فاســد آمریــکا عامــل اصلــی بحــران اقتصادی
و بــی عدالتــی اجتماعــی در ایــن کشــور
اســت .جنبــش اعتراضــی نیــز کــه در ســال
 2011در وال اســتریت شــکل گرفــت ،برآینــد
ایــن مشــکالت بــود و بــه یکــی از فصــل هــای
مهــم در تاریــخ جنبــش هــای ضــد دولتــی در
آمریــکا تبدیــل شــد .در ایــن مقالــهء مــروری
بــه ایــن واقعــه مهــم خواهیــم پرداخــت .
هفــت ســال قبــل صــدای اعتــراض مــردم
آمریــکا از خیابــان وال اســتریت بــه گــوش
جهانیــان رســید .
در۱۷ســپتامبر ۲۰۱۱رســانهها از تجمــع
هــزاران آمریکایــی معتــرض بــه نظــام
مالــی فاســد ایــن کشــور کــه بــه اعتقــاد
آنهــا عامــل اصلــی بحــران اقتصــادی و بــی
عدالتــی اجتماعــی در آمریــکا اســت  ،در
وال اســتریت و قلــب اقتصــادی ایــن کشــور
کــه نمــاد اقتصــاد ســرمایه داری آمریکاســت
 ،خبــر دادنــد .معترضــان آمریکایــی در ایــن
تظاهــرات  ،شــعارهایی چــون «دموکراســی،
نــه ســرمایهداری ســازی» و «بــه حاکمیــت
ثروتمنــدان پایــان دهیــد» ســر دادنــد و ایــن
روز را «روز خشــم آمریــکا» نامیدنــد.
ایــن جنبــش را عوامــل زیــادی پدیــد آوردند؛
امــا آنچــه بیــش از همــه ،مــردم را دور هــم
جمــع کــرد احســاس و اعتقــاد فزاینــده بــه
دو موضــوع بــود .نخســت آن کــه شــرایط
اقتصــاد آمریــکا باعــث شــده اســت مــردم

ایــن کشــور بــه ایــن نتیجــه برســند کــه
نــه تنهــا خودشــان وضعیــت مناســبی
ندارنــد بلکــه کودکانشــان نیــز آینــده
مناســبی نخواهنــد داشــت .تظاهرکننــدگان
بــا مشــکالت اقتصــادی قابــل توجهــی
مواجــه بودنــد .دوم آن کــه تظاهرکننــدگان
از وجــود بــی عدالتــی گســترده و نابرابــری
فزاینــده بــه ویــژه در درآمــد و ثــروت در
آمریــکا نیــز خشــمگین بودنــد  ،درحالــی
کــه جمهوریخواهــان کنگــره بــا اتخــاذ هــر
تصمیمــی بــرای مقابلــه بــا آن مخالفــت مــی
ورزیدنــد.
در گــزارش جلســات مرکــز پژوهــش هــای
کنگــره آمریــکا ،بــه ایــن واقعیــت اشــاره
شــد کــه اگــر چــه اعتراضــات جنبــش
اشــغال وال اســتریت کــه از ســپتامبر
ســال  ۲۰۱۱آغــاز شــد ،تقاضــای مشــخصی
را مطــرح نکــرده و معترضــان نماینــده طیف
وســیعی از نگــرش هــا و اعتــراض هــا بودند،
امــا بایــد گفــت بــی عدالتــی هــای موجــود
موجــب تشــدید و گســترش فاصلــه طبقاتی
میــان یــک درصــد ثروتمنــد جامعــه کــه
شــامل بانکــداران و مدیــران نهادهــای مالــی
مــی شــود و  ۹۹درصــد دیگــر جامعه ،شــده
اســت ؛ و«بــی عدالتــی همــه جانبــه» را مــی
تــوان بــه عنــوان نگرانــی اصلــی اشــغال
کننــدگان وال اســتریت یــاد کــرد.
بــه اعتقــاد معترضــان ،ثــروت و قــدرت
هنگفتــی در اختیــار یــک درصــدی قــرار
گرفتــه اســت کــه عالقــهای بــه بهبــود و
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ســامت اقتصــاد ندارنــد.
بــا گســترش اعتراضــات و توجــه جهــان بــه
وال اســتریت ،دولــت آمریــکا تــاش کــرد بــا
ابــراز همــدردی بــا معترضــان ،از زیــر بــار
فشــار داخلــی و بیــن المللــی خــارج شــود
 .بــاراک اوبامــا ،رئیسجمهــوری پیشــین
آمریــکا ،اعتراضــات وال اســتریت را نمایانگــر
ناامیــدی مــردم آمریــکا از نابرابــری هــا و بی
عدالتــی هــای موجــود بــه ویــژه در نظــام
اقتصــادی ایــن کشــور دانســت .وی گفــت
درجریــان ســختیهایی کــه مــردم عــادی
طــی بحــران اقتصــادی آمریــکا متحمــل
شــدهاند ،قــرار دارد.
ایــن مقالــه تاکیــد مــی کنــد بنــا بــر اســناد
موجــود و تحلیــل محتــوای گــزارش برخــی
جلســات بایــد گفــت دولــت آمریــکا ابتــدا
تــاش کــرد بــا بــی توجهــی رســانهای،
وقــوع اعتراضــات حــول بــی عدالتــی هــا را
کــم اهمیــت جلــوه دهــد و آن را ســطحی و
بــدون ریشــه بــه تصویــر بکشــد.
علــی رغــم گذشــت چنــد هفتــه از شــروع
اعتــراض هــا ،گردهمایــی هــا و مقابلــه
پلیــس بــا معترضــان ،اغلــب غولهــای
رســانهای جهــان کــه هــر روز گــزارش هایــی
بــا ذکــر جزئیــات ناآرامــی هــا در نقــاط
مختلــف جهــان را بــه تصویــر مــی کشــیدند،
بــه آنچــه در منهتــن نیویــورک در جریــان
بــود توجــه بســیار کمــی نشــان دادنــد و یــا
آن را تکذیــب کردنــد .افتضــاح رســانههای
خبــری بــزرگ جهــان بــه گونــهای بــود
کــه بســیاری از منتقــدان غربــی از جملــه
مایــکل مــور ،کارگــردان و مستندســاز

آمریــکا بــه وضــوح ایــن رویکــرد را بــه بــاد
انتقــاد گرفــت ،امــا باالخــره افتضــاح ســرکوب
معترضــان توســط نیروهــای امنیتــی ،آمریــکا ،
واقعیــت را آشــکار کــرد.
ایــن مقالــه مــی افزایــد بنــا بــر نتایــج اخریــن
نظــر ســنجی هــا و آمــار موجــود ،اوضــاع
اقتصــادی مــردم آمریــکا اکنــون نــه تنهــا
بهبــود نیافتــه بلکــه بدتــر هــم شــده اســت.
انتشــار ایــن مطالعــه نشــان داده کــه فقــر
شــدید از ســال  ۲۰۱۶در آمریــکا بدتــر شــده
اســت و حــاال نیمــی از افــراد فقیــر محســوب
میشــوند .
طبــق اعــام اداره سرشــماری آمریــکا ســطح
فقــر در ســال  ۲۰۱۶برابــر بــا  ۱۲هــزار دالر در
ســال بــرای خانوادههــای تــک نفــره و ۲۵
هــزار دالر در ســال بــرای خانوادههــای ۴
نفــره تعییــن شــده بــود  .آمــار نشــان مــی
دهــد کــه میانگیــن تفــاوت درامــد بــرای
افــرادی کــه در فقــر شــدید قــرار دارنــد بــا
افــرادی کــه در زیــر ســطح فقــر هســتند  ،از
 ۹۵۰۹دالر در ســال  ۲۰۰۰بــه حــدود ۱۰۵۰۵
دالر در ســال  ۲۰۱۶افزایــش یافــت.
نویســنده بنــا بــر امــار و ارقــام موجــود تحلی 
ل
مــی کنــد :درصــد افــرادی کــه در فقــر شــدید
بــه ســر میبرنــد بــه طــور مــداوم افزایــش
یافتــه اســت و افــرادی کــه در بدترین شــرایط
قــرار دارنــد هــر روز درآمدشــان از ســطح
فقــر پائیــن تــر مــی آیــد .بــا توجــه بــه
شــرایط اقتصــادی و افزایــش روز افــزون فقــر
و گرســنگی  ،نیــاز  ۴۶میلیــون آمریکایــی
بــه کمکهــای دولتــی اکنــون در اولویــت
قــرار دارد .بــه همیــن دلیــل ،تحلیلگــران و
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شــاخه هــای ایــن عدالتخواهــی در عصــر حاضــر
در ســایر تظاهــرات عدالــت جویانــه و ضــد تبعیــض
نــژادی و نیــز زنــان بــروز یافتــه اســت .نــوآم
چامســکی زبــان شــناس ،تحلیــل گــر و منتقــد
آمریکایــی مــی نویســد« :مــردم در ایــن جنبــش
بــه خاطــر خودشــان درگیــر نیســتند؛ بلکــه آنهــا
بــه خاطــر دیگــران ،بــرای مفهــوم عدالــت در بعــد
مردمــی و جامع ـهای بازتــر بــرای نســل آینــده و در
نهایــت ،بــه دنبــال تغییــر وضــع موجــود هســتند.
بنابرایــن تــا زمانــی کــه خواســت هــای اکثریــت
جامعــه محقــق نشــود ،پتانســیل و انگیــزه الزم برای
ادامــه اعتــراض
بــه وضــع موجــود
آمریــکا وجــود
خواهــد داشــت
و رونــد سیاســی
ناشــی از ایــن
جنبــش در آینــده،
حاکمیــت سیاســی
و اقتصــادی ایــاالت
متحــده را بــه
مبــارزه خواهــد
طلبیــد».
وال
جنبــش
اســتريت کــه در
آغــاز بــه دعــوت و
تحریــک يــك نشــريه كانادايــي آغــاز شــد ،رفتــه
رفتــه ابعــاد آن گســترده شــد و اعتــراض بــه بــی
عدالتــی و نابرابــری را در ســایر میادیــن جامعــه
آمریــکا نیــز در شــعارها و تظاهــرات بعــدی دیــده
مــی شــود .بــا گســترده شــدن ابعــاد ايــن اعتراضها
نگاههــاي بيشــتري بــه ســوي معترضــان متمايــل و
بــه تبــع آن قضــاوت و ارزيابيهــا نيــز متنــوع شــد.
برخــي محققیــن و رســانه هــا در ايــن مــدت كــه از
عمــر جنبــش مــي گــذرد نگاههــاي متفاوتــي را بــه
نمايــش گذاشــته انــد و بارهــا بــدان پرداختــه انــد؛
كــه مــي تــوان ایــن رویکردهــا را در ســه دســته
كلــي مطــرح كــرد :رويكــرد اول معتقــد اســت ايــن
جنبــش را بايــد در درون اقتصــاد ســرمايه داري
تجزيــه و تحليــل كــرد .رويكــرد دوم ايــن اعتراضهــا
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اندیشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه جنبــش اعتراضی
اشــغال وال اســتریت ،بــه تاریــخ نپیوســته و روح
ایــن جنبــش ،زنــده اســت و تنهــا در اردوگاههایــی
کــه زمانــی محــل تجمــع آنهــا بــود ،متمرکز نیســت.

را شورشــي عليــه نظــام بــی عدالتــی مســتتر و
برخاســته از ســرمايه داري توصيــف مــي كنــد .در
ايــن رويكــرد برخــي حتــی
از پايان سرمايه داري نیز سخن مي گويند.
امــا رويكــرد ســوم هــم جنبــش وال اســتريت را بــا
برخــي گروههــاي اعتراضــي دهــه  70ميــادي ماننــد
هيپيهــاي آمريــكا مقايســه مــي كنــد و معترضــان را
بــاز توليــد همــان گروههــا امــا در شــكل و شــمایل
جديــد عنــوان مــي كنــد .نویســنده حركــت اخيــر
را در چارچــوب «بــی عدالتــی اقتصــادي و مالــي»
اخيــر غــرب تحليــل ميكنــد و ايــن جنبــش را
بــه تعبيــري واكنشــي بــه بحــران و بــی عدالتــی و
ركــود اقتصــادي مــي دانــد و در نهایــت تحلیــل مــی
کنــد کــه نتایــج تحقیــق ،ايــن فرضیــه را كــه ايــن
جنبــش آغازی باشــد بــر پايان نظــام ســرمايه داري،
چنــدان تاییــد نمــی کنــد؛ بلکــه محــور ایــن دســت
جنبــش هــا بعضــا
واکنشــی بــه «بــی
عدالتــی ســاختاری» و
تبعیــض سیســتماتیک
و نهادینــه شــده در
آمریکاســت .
جنبــش تســخير وال
اســتريت صرفــا بــه
دنبــال بــره مــزدن
نظــام ســرمايه داري
نيســت و اگــر بتوانــد
بــه عدالتــی در همیــن
قالــب دســت پیداکند
بــا نظــام ســرمایه
داری کاری نــدارد.
اگــر بخواهیــم چنــد نشــانه موجــود مبنــی بــر
ضعــف ســرمایه داری توســط جنبــش وال اســتریت
را بپذیریــم و بــه ايــن ترتيــب مســائل اجتماعــي و
اقتصــادي را تحليــل كنيــم پــس بايــد حركــت قبــل
از وال اســتريت كــه بــه عنــوان تيپارتــي معــروف
شــد را نيــز نشــان از زوال نظــام سياســي كــه
مدافــع رفــاه اجتماعــي و حمايــت از گروههــاي كــم
درآمــد اســت بدانيــم.
نــه وال اســتريت و نــه تيپارتــي بــه دنبــال زوال
نظــام ســرمايه داري و جايگزينــي نظــام ديگــر
نيســتند ،بلكــه ايــن حركــت هــا نشــان از نوعــی
پويايــي اجتماعــی دارد كــه حــق ابــراز نظــر آزاد
و ســازماندهي اجتماعــي حــول ايــده هــاي خــاص
را بــه رســميت شــناخته و اجــازه چنيــن تشــكيل
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چنيــن حركتهايــي را در چارچــوب قانــون اساســي
مــي دهــد و عدالتجویــی از محورهــای اصلــی
هردوســت آن هــم در هــر قالبــی.
یکــی دیگــر از نتایــج ایــن اســت کــه ایــن بحــران
موجــب شــد كــه بيــكاري و توزيــع نابرابــر درآمــد
و بــی عدالتــی هــای نگرشــی و رفاهــی و اجتماعــی
دســت بــه دســت هــم دهنــد و در شــكل اعتراضهــا
خــود را نمايــان كننــد.
البتــه توزيــع نابرابــر درآمدهــا موضوعــي جديــدي
در آمريــكا نيســت و از گذشــته وجــود داشــته
اســت .امــا ايــن نابرابــري زيــاد درآمــدي بســتري
را ايجــاد كــرده بــود كــه درشــرايط بحــران مالــي
اخيــر منجــر بــه تشــدید احســاس بــی عدالتــی و
تبعیــض و در نتیجــه اعتراضهــاي شــديدتري شــود.
بيــكاري ناشــي از بحــران اخيرحتــي دســتمزد كمي
هــم كــه نصيــب يكســري از نيروهــاي غيرماهــر
مــي شــد از بيــن بــرد.از آنجــا كــه دوره بيمــه
بيــكاري در آمريــكا محــدود اســت بــا طوالنــي تــر
شــدن دوران بيــكاري ،دوره ايــن پوشــش بيمــه ای
هــم تمــام شــد و بــر بحــران افــزود .عــاوه برايــن،
بخشــي از مــردم آمريــكا در شــرايطي بــا چنيــن
وضعيتــي مواجــه شــدند كــه بحــران اثــر شــديدي
بــر دارايــي هــاي آنان بــه خصوص مســكن گذاشــته
بــود .بــا وقــوع بحــران ،ارزش مســكن افراد متوســط
و متوســط روبــه پاييــن كــه بــا كمــك وام هــاي بــا
بهــره پاييــن صاحــب مســكن شــده بودنــد ســقوط
كــرد .بــا ايــن اتفــاق ،درواقــع تمــام دارايــي هــا
و درآمدهــاي آنــان از دســت رفــت .اضافــه شــدن
بيــكاري بــه ايــن وضعيــت نيزجرقــه اي بــود بــر
اتفاقاتــي كــه در ايــن مــدت بــه وجــود آمــد.
ركــود مســاله اي اقتصــادي اســت امــا جنبــش
وال اســتريت حركتــي سياســي و اجتماعــي اســت
كــه در نتيجــه ايــن جریــان مطــرح شــده اســت.
وال اســتريت مهــم تريــن نمــاد بخــش مالــي
آمريكاســت .امــا هنــوز مشــخص نشــده پاييــن
نگــه داشــتن نــرخ بهــره عامــل بحــران بــوده يــا
مقــررات زدايــي در بحــران منجــر بــه ايــن اتفــاق
شــده اســت.
بــر هميــن اســاس ،نــگاه مطلــق انگارانــه بــه
بحــران اخيــر از هــر دو طــرف قابــل قبــول نيســت.
بــه خصــوص آن كــه بــا تغييــر ســاختار تكنولوژيك

ســاختار اقتصــادي متحــول شــد و ايــن تحــول،
تغييــر ســاختار بــازار كار را شــديدا تعميــق داد.
در نتيجــه تقاضــا بــراي نيروهــاي ماهــر شــديدا
افزايــش و بــراي غيرماهــر كاهــش پيــدا كــرد.
بــا ايــن اتفــاق اختــاف درآمــد و نحــوه توزيــع
آن كامــل تغييــر كــرد .بــا توجــه بــه آنكــه نظــام
اقتصــادي آمريــكا هــم نوعــا متكــي بــه بــازار
اســت اجــازه ايــن تغييــر و تحــول را داد امــا برخــي
كشــورهاي ديگــر ماننــد كشــورهاي اروپايــي و
كانــادا بــا تنظيــم حداقــل دســتمزدها توانســتند
تــا حــدودي ايــن موضــوع را كنتــرل كننــد و اجــازه
ندهنــد ايــن اختــاف خيلــي زيــاد شــود.
در كل بایــد گفــت وال اســتريت يــك جنبــش
تكاملــي نيســت ،بلكــه در بهتريــن حالــت مــي
توانــد بــه تســريع برخــي روندهــاي اصالحــی
پیرامــون رفــاه و عدالــت اجتماعــی و عمق شناســی
از برخــی مســائل دیگــر اجتماعــی در آمریــکا كمك
كنــد.
ريشــه حركــت وال اســتريت بحــران مالــي اســت
در آینــده شــكل اعتــراض ايــن جنبــش تغييــر مــی
كنــد؛ امــا همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.
در حقیقــت در ایــن مقالــه ریشــه هــای اصلــی
و خواســته هــای اصلــی معترضــان «ریشــه کــن
شــدن بــی عدالتــی و فســاد سیســتماتیک و حــرص
و طمــع شــرکت هــای بــزرگ کــه بــه اعتقــاد آنهــا
تحــت حمایــت دولــت کار مــی کننــد  ،پایــان
یافتــن جنــگ هــای چنــد تریلیــون دالری خــارج از
کشــور ،احقــاق حقــوق مدنــی و آزادی هــای مــردم
و برابری،عدالــت و دموکراســی واقعــی در آمریــکا»
نــام بــرده شــده اســت اســت کــه بعدهــا ســرآغازی
بــر تحــرکات بیشــتر اجتماعــی در این کشــور شــد.
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الین روزنهارت -کارشناس ارشد سازمان
ملل در گروه تاریخ خاورمیانه و آفریقا
تلخیصــی مــی خوانیــد از مقالــهء الیــن روزنهــارت
کــه ابتــدا شــرحی بــر فضــای کلــی سیاســی،
اعتقــادی و تاریخــی ســودان مــی اورد و ســپس
«مطالبــات حــول عدالــت خواهــی بــه اشــکال
متفــاوت» در ادوار تاریخــی ایــن کشــور و تظاهرات
مردمــی متعــدد -از قیــام مهــدی ســودانی تــا
انقــاب ســودان -و نیــز ممالــک آفریقایی همســایه
را تبییــن مــی نمایــد.

در داخــل ســودان دو گــروه بســیار عمــده از
دیــر بــاز وجــود داشــته انــد :گــروه انصــار
کــه همــان گــروه -حــزب انصــار یــا همــان
جنبــش صــادق المهــدی از نــوادگان مهــدی
ســودانی هســتند و دیگــری جنبــش طائفــه
ای کــه توســط میرغنــی حمایــت مــی شــود؛
در حقیقــت طائفــه ای هــا همــان ختمــی
هــای انصــار هســتند کــه بــه آن هــا ختمیــه
نیــز مــی گوینــد.
ایــن دو گــروه ایدوئولوژیــک در ســودان
بعضــ ًا بــه عربســتان نزدیــک مــی شــوند
ولــی از فرقــه ی وهابیــت نیســتند  .آنهــا
بــه لحــاظ ایدئولوژیکــی بــه ایــران بســیار
نزدیــک بودنــد امــا تاثیــرات آنهــا متفــاوت
بــود .آقــای حســن ترابــی هــم بــه عنــوان
شــخصیت اســامی هــم مبتکــر حرکــت
هــای ضــد اســتعماری اســامی شــناخته
مــی شــود و هــم مبــدع حمایــت از بســیاری
از گــروه هــای آزادی بخــش بــود.
ایــن مجموعــه بــه همــراه گــروه اخــوان

بــه رهبــری عمرالبشــیر جلــوه ی متنوعــی
از اســام را ارائــه داده بودنــد .زیــرا گــروه
ختمیــه و انصــار تفــاوت هــای ایدئولوژیکــی
داشــتند و از طرفــی هــر کــدوم از ایــن گــروه
هــا نیز بــا گــروه آقــای ترابــی و عمر البشــیر
تفــاوت هایــی داشــتند ،امــا در کل خــط
ایدئولوژیکــی اصلــی رســمی در ســودان خط
اخــوان بــود کــه هــم در عرصــه ی نظامــی
موفــق بــه در اختیــار داشــتن نظامیــان شــده
بــود و ارتــش ســودان را در اختیــار داشــت
و در پیشــبرد ارزشــها و مفاهیمــی چــون
عدالــت اجتماعــی در ابعــاد مختلــف  ،نقــش
موثــر ایفــا مــی کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه عمــده تریــن رکــن
ســاختار سیاســی بعــد از کودتــا تــا کنــون در
ســودان ارتــش بــوده اســت .از طرفــی هم در
عرصــه ی اقتصــادی و مردمــی توانســته بــود
رفــاه نســبی وپلــه ای از عدالــت اجتماعــی و
نیــز تحــوالت مثبــت دیگــری را رقــم بزنــد؛
لــذا مــردم را بــه عنــوان رکــن دوم قــدرت
در اختیــار گرفتــه بــود.
در ســودان دو رکــن اصلــی وجــود داشــت.
یکــی از ایــن ارکان افــکار عمومــی و دیگــری
ارتــش بــود .اخــوان توانســته بــود ایــن
دو رکــن را در اختیــار بگیــرد و بــا یــک
دیپلماســی بســیار قــوی و بســیار متناســب
بــا شــرایط ســودان توانســتند در عرصــه
حضــور پیــدا کننــد و درنهایــت یــک
سیاســت داخلــی و خارجــی مبتنــی بــر
اســام اخوانــی را اجــرا کردنــد.
مــی تــوان گفــت اگرچــه اخــوان در موقعیــت
هــا و جاهــای مختلــف شکســت خــورده و
دچــار اشــتباهات زیــادی شــده اســت ولــی
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ایــن کشــور در واقــع یــک نمونــه ی اخوانــی کــم
رنــگ و کــم اشــتباه و پــر موفقیــت را بــه اجــرا
گذاشــته کــه شــاید بتــوان گفــت نمونــه ی دیگــر
مشــابهی در ایــن ســالها مــا در هیــچ کجــای جهــان
نداشــتیم.
تظاهــرات هــا در ســودان ابتــدا علیــه عمــر البشــیر
بــود و پــس از برکنــاری او ایــن اعتراضــات بــه
ســمت شــورای نظامــی کــه بــا ســرنگونی بشــیر
جانشــینش شــده بــود و بــه اهــداف معترضیــن بــی
توجــه بــود  ،چرخیــده بــود.

هــای کلیــدی احــزاب مخالفــی بــوده کــه در گفــت
و گوهــای پیرامــون تقســیم قــدرت بــا نظامیــان
شــرکت داشــتند؛ بدیــن معنــا کــه خشــونت و
ســرکوب شــعارهای عدالتخواهــی در انقالب ســودان
باعــث تشــدید و بســط عدالــت خواهــی از اصالحات
قضائــی و قانونــی و اقتصــادی بــه ســایر زمینــه های
سیاســی و اجتماعــی کالن تــر و رشــد آگاهــی
اجتماعــی مردمــی حــول آن تســری پیــدا کــرد و
از بیانیــه هــای رهبــران انجمــن هــا وارد پیگیــری
جــدی مردمــی شــد.

عدالــت خواهــی مهــم تریــن خواســت معترضیــن
بــود کــه شــورای انتقالــی نظامــی هــم بــه آن وفــا
و تعهــد چندانــی نشــان نــداده بــود .نــوع برخــورد
بــا معترضیــن خــود بــه مصــداق دیگــری حــول بــی
عدالتــی هــای موجــود بــدل شــده بــود و خشــونت
علیــه مــردم بخاطــر شــعار عدالــت خواهــی کــه از
شــعائر اصلــی اســام نیــز بــه شــمار مــی رفــت،
خــود باعــث افزایــش اصطــکاک هــای اجتماعــی
شــده بــود .
فجیــع تریــن آن در اوایــل مــاه ژوئــن رقــم خــورد؛
زمانــی کــه نیروهــای نظامــی بــه معترضانــی کــه در
مقابــل مقــر ارتــش در خارطــوم تحصن کــرده بودند
یــورش بــرده و بســیاری را بــه طــرز غیرانســانی بــه
رود نیــل انداختنــد کــه تنهــا در آن روز  ۱۲۷نفــر از
معترضــان بــه ایــن روش کشــته شــدند.

در نهایــت ایــن مقالــه اشــاره مــی کنــد  :تحلیلگران
بــا روال بــی عدالتــی هــای موجــود ترس از تشــدید
وضعیــت و تبدیــل شــدن بــه یــک جنــگ خونیــن
داخلــی را در هــر زمــان ابــراز کــرده انــد.

ایــن مقالــه در ادامــه مــی نویســد بــا مطالعــه
مصاحبــه هــای میدانــی و شــعارها و اســناد مکتــوب
و غیرمکتــوب باقــی مانــده از آن تظاهــرات « اجرای
عدالــت » بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن خواســته

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اگــر تشــکیالت
نظامــی و سیاســی در برابــر خواســته هــای مــردم
مقاومــت کنــد و بــه خشــونت بــرای ســرکوب آنهــا
ادامــه دهــد و آن را وســیله ای بــرای تشــدید بــی
عدالتــی هــا قــرار دهــد (بــه جــای توجــه بــه
خواســته آن هــا) حتــی افســران جــوان تــر در رده
هــای پاییــن علیــه ارشــدان خــود بــا مــردم یکصدا
شــده و علیــه ایــن وضــع اقــدام کننــد .همچنیــن
ممکــن اســت کــه اســام گرایــان عدالتخــواه علیــه
دســتگاه نظامــی وارد مبــارزه جــدی تــر شــوند.
اندیشــمندان حــوزه داخلــی بــر ایــن باورنــد کــه
چنانچــه ایــن شــرایط خشــونت آمیــز و نابرابــری
هــا ادامــه یابــد ســودان را در آســتانه تزلــزل قــرار
مــی دهــد و آن را بــه مســیری در امتــداد خطــوط
لیبــی و یمــن خواهــد کشــاند.
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به عنوان جریانی عدالتخواه متاثر از انقالب اسالمی ایران
پروفسور نوراهلل اردیک –استاد تمام جامعه شناسی دانشگاه شهیر استانبول
تلخیصــی مــی خوانیــد از مقالــه نــوراهلل اردیــک کــه بــا روش تحلیــل محتــوا بــه بررســی جریــان بیــداری اســامی
پرداختــه و ارتبــاط آن را بــا شــعائر عدالتخواهــی انقــاب اســامی بــه عنــوان گفتمــان اصلــی آن را تبییــن مــی نمایــد
جنبــش بیــداری اســامی واکنشــی اســت از ســوی
برخــی ملــل در منطقــه کــه مــدت زیــادی تحــت
ســتم حاکمــان اســتبدادی قــرار داشــته انــد و تاحد
بســیار زیــادی متاثــر از انقــاب اســامی ایــران
بــوده اســت.محور آن مــردم بیــدار شــده منطقــه  ،و
همــان بومیــان دیرپایــی هســتند کــه مــدت هاســت
ایــن شــرایط را تحمــل کــرده انــد و اینــک علیــه آن
شــورش کــرده اند.ایــن جریــان تعــدادی از رژیــم
هــای دیرینــه منطقــه را ســرنگون کــرده و تهدیــد
کــرده اســت کــه همیــن کار را بــا دیگرانــی کــه خــط
مشــی آن هــا بــی عدالتــی اســت انجــام مــی دهــد.
ایــن مــوج بــر ســایر کشــورهای جهــان اثرگــذاری
داشــته اســت و کشــورهایی چــون فرانســه  ،آلمــان،
فنالنــد و بســیاری کشــورهای اروپایــی دیگــر پس از
ایــن مــوج شــاهد درخواســت هــای مردمــی منطبــق
بــا خواســته هــای مــوج بیــداری اســامی بــود و
از ایــن رو بــا اقدامــات ســوء جهــت مهــار ایــن
مــوج از ســوی مخالفــان روبــرو شــد .ایــن مقالــه
تــاش مــی کنــد اســتدالل کنــد کــه چگونــه ایــن
رویــداد تاریخــی بــه وجــود آمــده اســت؟ در ادامــه
تلخیصــی از مهمــات ایــن مقالــه را بــه خوانــش
خواهیــم نشســت:
جریــان بیــداری اســامی نتیجــه تعامــل بیــن
عوامــل بیرونــی و داخلــی درکشــورهای منطقــه
اســت  ،یعنــی بیــن ســاختار در حــال تغییــر
نظــم سیاســی بیــن المللــی و نظــام اقتصــادی
داخلــی و فرهنگــی کشــورها بــا تمرکــز بــر دو
دســته از مجموعــه عوامــل کلــی:
-1عوامــل لحظــه ای  :کــه شــامل جســتجوی عدالــت
اجتماعــی و اقتصــادی و ...مــردم متاثــر از شــرایط
زمانــی یــا پدیــده خــاص ،تقاضــای آنهــا پیرامــون
آزادی هــای اجتماعــی و سیاســی و تمایــل آنهــا بــه

عــزت و احتــرام و امتیــازات اجتماعــی مــی شــود
کــه رژیــم هــای گذشــته نســبت بــه آن انســداد و
ســرخوردگی ایجــاد کــرده انــد.
-2عوامــل زمینــه ای :کــه دو مــورد هســتند و دامنــه
وســیعی دارنــد :زمینــه سیاســی و نظامــی بیــن
المللــی و نیــز تأثیــر دیــن.
تغييراتــي کــه جهــان اســام در امــواج مختلــف
بيــداري اســامي دیــده اســت را بنــا بــر ایــن مقالــه
مــی تــوان چنیــن بــر شــمرد:
 -1در قــرون گذشــته ،امپراتــور ی هایــی تحــت لواي
خالفــت عثمانــي ،بــر ســرزمينهاي گســتردهاي
از جهــان اســام حاکميــت داشــت .مصــر ،شــمال
آفريقــا و کشــورهاي عربــي در ايــن محــدوده قــرار
داشــتند .ايــن مرحلــه اوليــن قــدم بيداري اســامي
را بــه خــود دیــده اســت.
-2در قــدم دوم ضعــف قــدم اول را شــاهد هســتیم.
دو قــدرت بــزرگ دنيــاي اســام يکــي صفويــه در
ايــران و ديگــري عثمانــي در ترکيــه رو بــه افــول
رفــت .در همیــن عنفــوان اروپــا بــا ســاح جديــد
يعنــي علــم و فلســفه سياســي جديــد ناشــي از
انقــاب فرانســه بــه قلــب شــرق زد کــه نتیجــه آن،
کمرنــگ شــدن امــواج بيــداري اســامي اســت.
 -3در ایــن دوره اقدامــات آزادي بخــش از ســوي
افــرادی ماننــد  :ســيد جمــال الديــن اســدآبادي و
ماننــد او دیــده مــی شــود و به منزلــه شــروع و قوتی
دوبــاره بــر بيــداري اســام قلمــداد مــي شــود ،امــا
بــه دالیلــی ماننــد اســتحاله کــردن خــود در غــرب
نگــری اثــر آنچنــان نداشــتند.
 -4بــا پیدایــش و موفقیــت انقــاب اســامي ايــران
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و پیــروزی مکتــب حضــرت امــام خمينــي(ره)
بنيانگــذار جمهــوري اســامي ايــران چالش بســیاری
بــر نظریــات پیشــین دور و نزدیــک ایجــاد شــد و
در مقابــل کماليســم (کمــال آتاتــورک) نیــز قــرار
گرفــت .
انقــاب اســامی در حقیقــت ،طاليــه دار مــوج
چهــارم بيــداري اســامي شــد؛ کــه تاکنــون ادامــه
دارد .انقــاب اســامي بــا ظهــور انســان هــاي بــه
اصطــاح آگاه شــده و«آگاه بــر خــود» و از طبقــه
متوســط و پاییــن جامعــه و بــا محــور عدالــت
خواهــی  ،آزادی و اســتقالل حیــات یافــت و بعدهــا
طبقــات دیگــر بــدان پیوســتند .در فضايــي که بشــر
از ديــن فاصلــه گرفتــه و رشــد و پیشــرفت و تحقــق
اهــداف انســانی را بیــرون از ایــن قلمــرو جســتجو
مــي کــرد ،بــا وقــوع دو جنــگ جهانــي و شکســت
ايدئولــوژي هــاي ليبراليســم و سوسياليســم و ظهور
روز افــزون بــی عدالتــی و نابرابــري هــا بــه اشــکال
مختلــف در جهــان  ،انقــاب اســامي بــه عنــوان
راهــی نــو ،بــروز و ظهــور یافــت و ســرآغازی بــر
جریــان بیــداری اســامی در منطقــه و جهــان شــد.
در ادامــه مقالــه بــه چهــار ویژگــی جالــب ایــن
جریــان نیــز اشــاره مــی کنــد:
بیــداری و آگاهــی انســانی کــه منجــر بــه رشــدنهادهــا و خیــزش هــای مردمــی پیرامــون مفاهیمــی
چــون اســتقالل ملــی  ،اســام خواهــی  ،عدالــت و...
گردیــد.
نقــش ارتــش و نیروهــای نظامــی در کنــار مــردمبــه عنــوان پشــتوانه قــدرت بــرای تحقــق اهــداف
کــه بعضــا در کشــورهای مختلــف یــک خــط مشــی
ثابتــی را حــول ارزش هــای مشــترک طــی مــی
کــرد.
اهمیــت «شــهرها» و«جوانــان شــهری» بــه عنــوانبازیگــران اصلــی قیــام هــا و یــا انقــاب هــا
و همچنیــن اســتفاده آنهــا از «فنــاوری اطالعــات وارتباطــات» بــرای اهــداف ســازمانی و ایدئولوژیکــی
کــه ممکــن اســت پیامدهــای مهمــی بــرای مطالعــه
اجتماعــی آتــی نیزداشــته باشــد.
تحــوالت انقالبــی در دنیــای مــدرن یــک نتیجــه
ناخواســته از تعامــل بیــن تضادهــای درونــی و
پویایــی جوامــع در حــال گــذار از یــک ســو و تأثیــر
چشــمگیر ســاختارها و نهادهــای بیــن المللــی بــر
آن رژیــم هــااز طــرف دیگــر اســت؛ کــه ســعی
مــی کنــد در برابــر تغییــر شــرایط مقاومــت کنــد.
همچنیــن  ،میــل بــه پیشــرفت ســریع اقتصــادی در

ایجــاد چنیــن تحوالتــی نقــش دارد .هــر ســه عامــل
فــوق در لیبــی  ،تونــس و مصــر حضــور داشــته
انــد و آنهــا بــرای ملــل دیگــر کــه تجربــه انقــاب
اینچنینــی نداشــته انــد نیــز کامــا مرتبــط اســت و
مصــداق مــی یابــد.
جرایــن بیــداری اســامی بــه عنــوان تحــرکات
اجتماعــی و فکــری و شــورش هــا و انقــاب هایــی
کــه ماننــد یــک دومینــو در خاورمیانــه بــه صــورت
طولــی اتفــاق افتــاد و همانطــور کــه گفتــه شــد تــا
حــد بســیار زیــادی متاثــر از انقــاب اســامی ایران
بــود ،در بســیاری ملــل بــا ورود بــه قلــب ســرزمین،
پایــان تقریبــی رژیمهــای اســتبدادی گذشــته بــود
کــه نتوانســتند نیازهایــی چــون عدالــت اجتماعــی
و اقتصــادی و  ...را بــرآورده ســازند.
نهادهــا و حکومــت هایــی کــه انتظــارات
شهروندانشــان  ،بــه ویــژه جوانــان تحصیــل کــرده
شــهری را فراهــم نکــرده بودنــد ،آن هــم در
شــرایطی کــه بــاز بــودن یــک جامعــه و تحــرک
اجتماعــی درآن بــه دلیــل جهانــی شــدن خدمــات
 ،ایــده هــا و ...و نیــز رشــد اقتصــادی در جهــان
بطــور فزاینــده و یکپارچــه حاصــل شــده اســت (یــا
بــه نظــر مــی رســد قابــل دســتیابی باشــد)در ایــن
شــرایط امــکان مقایســه و تطبیــق و بــروز نارضایتی
هــا افزایــش مــی یابــد کــه از ایــن جریانــات بــه
عنــوان آخریــن قســمت یــا «مــوج» دموکراتیــک
ســازی جهانــی نــام مــی برنــد.
قوانیــن حاکــم برخاورمیانــه پیــش از جریــان
بیــداری اســامی بــرای تحقــق آرزوهــا و مطالبــات
نســل هــای جدیــد  ،کــه در شــهرها رشــد کــرده
انــد و تحصیــل کــرده انــد و خواهــان عدالــت ،
عــزت  ،ثــروت و آزادی هســتند ،کافــی نبــود و
بــه یــک جریــان بیــداری بخــش و اگاهــی بخــش
کــه بــر اســتثمار هــای پیشــین مهــر باطــل زنــد،
نیــاز بــود کــه بــا جرقــه انقــاب اســامی و ســپس
اســتمرار جریــان بیــداری اســامی ایــن مســیر
بــرای مطالباتــی ماننــد عدالــت اجتماعــی کــه
از خواســته هــای مشــترک همــه انقــاب هــا و
تحــرکات در ملــل منطقــه اســت  ،بــاز شــد.
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جنبــش هــای اجتماعــی همــواره
از مهــم تریــن تحــرکات اجتماعی
بــرای شــناخت دگرگونــی هــا
،گذارهــای اجتماعــی و حتــی
اســیب هــا و آفــات پدیــد آمــده
در یــک یــا چنــد جامعــه بــوده
اســت .جنبــش اجتماعــی را
نمــی تــوان واژه ای داراری بــار
منفــی یــا مثبــت ارزیابــی کــرد.
نــوع مطالبــات یــک جنبــش،
ارتبــاط آن بــا ســازمان هــا و
نتیجــه نهایــی آن اســت کــه می
توانــد ایــن تصویــر را ترســیم
نمایــد؛ امــا جنبــش هــا در
هرمســیر و بســتر اجتماعــی کــه
باشــد بــرای فهــم و شــناخت
پدیــده هــای انســانی و اجتماعی
بســیار حائــز اهمیــت هســتند.
صلــح و عدالــت همــواره یکــی
از مهــم تریــن دغدغــه هــا و
مطالبــات نــوع بشــر بوده اســت.
اینکــه مرزهــای صلــح و جنــگ
کجاســت ؟ آیــا هــر گونــه صلحی
قابــل پذیــرش اســت؟ جایــگاه
عدالــت در تحقــق یــک صلــح
پایــدار چیســت؟ عدالــت در
هرجامعــه و دوره تاریخــی چگونه
فهــم و مطالبــه شــده اســت و
بســیاری پرســش هــای دیگــر
دررابطــه بــا ایــن دو مفهــوم
اصیــل و مهــم انســانی و الهــی
 ،زمانــی بیشــتر درک خواهــد

شــد کــه بــه ســراغ بررســی
و فهــم «تحــرکات اجتماعــی»
و «رشــد آگاهــی مردمــی در
قالــب جنبــش هــا و تظاهــرات
و انقــاب هــا» رویــم .در
ایــن شــماره برداشــت روز بــا
ترجمــه و تخلیــص و تحلیــل
مقاالتــی از  4جریــان کلیــدی
در بحــث تحــرکات اجتماعــی
تــاش شــد تــا جایــگاه عدالــت
در میــان آنــان ،مســیر عدالــت
طلبــی و نــوع مطالبــه عدالــت
اجتماعــی در بعــد نخبگــی و
مردمــی در انقــاب هــا و تغییــر
و تحــوالت آن مــورد تبییــن
قــرار گیــرد .آورده هــا و یافتــه
هــای پژوهــش قابــل توجــه
اســت:
«-1عدالــت خواهــی» را مــی
تــوان خــط اتصــال و اشــتراک
تمامــی جنبــش هــا  ،انقــاب
هــا و تحــرکات اجتماعــی
دانســت.
در حقیقــت نــوع بشــر هیــچ
گاه ســازمان هیــچ جنبشــی
را پایــه گــذاری نکــرده مگــر
آنجــا کــه دســت عدالــت را در
میدانــی کوتــاه دیــده اســت و
ایــن فــارغ از مذهــب و ملیــت و
نــژاد و ماننــد آن بوده اســت .در
حقیقــت امــروز عدالــت خواهی
خــود بــه شــمایل یــک جنبــش
بــزرگ و بــی مــرز درآمــده
اســت کــه بســته بــه نــوع
یــک جامعــه و یــا پدیــده هــای
اجتماعــی ،بــه ناگــه خــود را
در قالــب یــک جنبــش خــاص

بــه نمایــش مــی گــذارد .گاه
بــه شــکل عدالتخواهــی مالــی
و اقتصــادی در وال اســتریت
در مــی آیــد و ســپس بســتر
ســایر عدالــت جویــی هــا در
ســایر حــوزه هــا را در ایــاالت
متحــده بــاز مــی کنــد ؛ گاه در
لبــاس جلیقــه زردهــا بــه بهانــه
مطالبــه اکولوژیکــی ،پرچــم
عدالتخواهــی اجتماعــی را در
تمــام حــوزه هــا در فرانســه
بــاال مــی کشــد و گاه در قلــب
جامعــه ای رنــج دیــده از ســتم
و بــی عدالتــی همــه جانبــه
بسترســاز انقالبــی پویــا و
ســازنده مــی گــردد کــه خــود
آغــازی بــر جریــان بیــداری
اســامی در منطقــه و جهــان
مــی شــود.
امــا خــط اتصــال و نقطــه
مشــترکی بــه نــام عدالتخواهــی
در تمــام آن هــا چونــان شــاه
راهــی مــی درخشــد.
البتــه در فهــم صحیــح ایــن
موضــوع بایــد بیــن «جنبــش
هــای اجتماعــی» کــه گاه بــا
سیاســت هــم بــرای پیشــبرد
اهــداف خــود پیونــد مــی
خورنــد تــا – در مســیر درســت
یــا غلــط  -بــه اهــداف خــود
دســت یابنــد و «جنبــش هــای
از اســاس سیاســی» در تمامــی
جوامــع تفــاوت قائــل شــد؛
زیــرا یکــی عدالــت را فریــاد
مــی زنــد و دیگــری عدالــت
خواهــی را تنهــا محــل بهــره
بــرداری سیاســی جهــت تحقــق
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اهــداف خویــش مــی نمایــد و بنــا بــه منفعــت ،گاه
حتــی خــود بــه قربانگاهــی بــرای عدالــت تبدیــل
مــی شــود؛ بــی شــک بیــن ایــن دو تفــاوت اســت.
-2بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه جنبــش هــا و
انقــاب هــا بــه محلــی بــرای هویــت یابــی یــا
بــروز هویــت هــا تبدیــل شــده اســت  ،پــس
حضــور همیشــگی عدالــت بــه اشــکال مختلــف در
اغلــب جنبــش هــای جهــان نشــان از نوعــی رشــد
شــخصیت جمعــی و آگاهانــه حــول مفهــوم عدالــت
دارد.

;

نــوع بشــر بــر اســاس ســیر تاریخــی و تجربــه
مندانــه خــود ،ارتباطــات گســترده در عصرجهانــی
شــدن و تبــادل گفتمانــی ،تاثیــرو تاثــر از نخبــگان
علمــی و دینــی کــه همــواره عدالتخواهــی را جــزء
الینفــک یــک «اتوپیــای ســالم اجتماعی» دانســته
انــد و از آن ســخن کــرده انــد و...در حــال بازیابــی
هویــت فطــری و نوعــی بازگشــت بــه خویشــتن
اســت؛ کــه منجــر مــی شــود گاه یــک انقــاب در
ســودان و در قلــب آفریقــا بــا جنبشــی در ایــاالت
متحــده آمریــکا بــا تظاهــرات دیگــری در قــاره
ســبز و بــا یــک انقــاب و جریــان بیــداری ســاز در
خاورمیانــه ،یــک نــدا و مطالبــه مشــترک بــه نــام
عدالــت خواهــی داشــته باشــد.

;

ایــن مســاله یــک« ظرفیــت انســانی و اجتماعــی
بــزرگ» بــرای بشــریت و بــه ویــژه مســلمانان
اســت کــه همــواره درصــدد تحقــق گفتمــان صلــح
عادالنــه در ابعــاد مختلــف بــوده انــد تــا آن را بــا
تمــام انســانها بــه تبــادل گذاشــته و از ایــن طریــق
در تحقــق آرمــان عدالــت ،شناســاندن چهــره
حقیقــی اســام و ایــران بــه جهــان و تعامــات
ســازنده در ایــن مســیر گام ارزنــده ای بردارنــد.
-3در مســیر عدالتخواهــی کــه امــروزه یــک
جنبــش فرامــرزی و مطالبــه عمومــی
در تمــام جهــان اســت نــوع فهــم
و تعریــف از مقولــه عدالــت نیــز
بســیار حائــز اهمیــت اســت.
بررســی جنبــش هــای پنــج دهــه
اخیــر نشــان مــی دهــد کــه عدالــت

خواهــی هــای مصداقــی و توتالیتاریــزه شــده در
هیــچ جامعــه ای نتوانســته اســت بــه نتایــج مثبتی
بــرای مــردم خویــش دســت یابــد و خــود باعــث از
هــم پاشــیدگی و ناامیــدی بیشــتر پیرامــون یــک
مســاله و وضعیــت اجتماعــی بــوده اســت .در
تحــرکات اجتماعــی توتالیتاریــزه شــده در جوامــع
حــول عدالــت ،شــاهد هســتیم افــراد جــذب یــک
جریــان یــا بــه اصطــاح یــک ســر اجتماعــی مــی
شــوند کــه بــه ظاهــر عدالــت جوســت وگاه افــراد
جامعــه معمــوال از طبقــات محــروم را جــذب خــود
مــی کنــد؛ امــا چــون فهــم صحیحــی از عدالــت
نداشــته و مصداقــی و خــرد عمــل مــی کنــد ،بــه
یــک جریــان مــوازی تبدیــل مــی شــود کــه در
تحقــق عدالــت خاصیــت ارتجاعــی پیــدا مــی
کنــد؛ یعنــی پــر ســرو صــدا امــا بــدون نتیجــه
عمــل مــی نمایــد.
بــرای مثــال ایجــاد جریــان هــای مــوازی عدالتخواه
حــول «جنبــش روشــنایی» در افغانســتان و
ترکمســتان مثــال خوبــی اســت.
جنبــش توتالیتــار حــول عدالــت روشــنایی در
برخــی مناطــق بــه جــای کمــک بــه رفــع تبعیــض
و بــی عدالتــی نســبت بــه هــزاره هــا و قومیــت
هــا از طریــق ارتبــاط بــا دولــت و  ...کــه هــدف
اصلــی جنبــش بــود ،در برخــی مناطــق بــا چنــد
تــز خــرد دچــار انحــراف از هــدف و چنــد پارگــی
شــده اســت.یا در فرانســه گروهــی
کــه جــذب یــک شــخصیت یــا
کاریزمــا بــرای پیشــبرد مطالبــات
اکولوژیکــی و آب و هوایــی در منطقــه
خــود مــی شــوند؛ امــا ناگهــان
شــاهدیم بــا بــروز توتالیتــار در قلــب
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-4نکتــه قابــل توجــه دیگــر در بررســی ایــن جنبــش هــا نوعــی گــذار از مرحلــه نخبــه
مــداری بــه مــردم مــداری اســت .در گذشــته شــاهد آن هســتیم مطالبــات حــول عدالــت
خواهــی بیشــتر از زبــان نخبــگان و اندیشــمندان یــک جامعــه مطــرح می شــود و نخســت
یــک فــرد بــه عنــوان ســر جنبــش شــناخته مــی شــود و بــا روشــنگری پیرامــون عدالــت
خواهــی در یــک مــرز ســرزمینی آغــازی بــر یــک جریــان مــی شــود .
تمــام جنبــش هــا قبــل از  6دهــه اخیــر از چنیــن وضعیــت مشــابهی برخوردارنــد؛ امــا
در تحــرکات اجتماعــی متاخــر بــا رشــد آگاهــی و تاریخمنــدی نــوع بشــر و نیــز تاثیــر
و تاثــرات از گفتمــان هــای عدالتخــواه مثــل گفتمــان انقــاب اســامی شــاهد هســتیم
عدالتخواهــی وارد فــاز مردمــی شــده اســت.
انقــاب اســامی ایــران بــه زعــم تمــام انقــاب شناســان برجســته دنیــا بــزرگ تریــن
جریــان عدالتخــواه پیــروز در نیــم قــرن گذشــته در جهــان بــوده اســت و تاثیــر و تاثــرات
فرامــرزی آن _علــی رغــم خامــوش ســازی هــا_ غیــر قابــل انــکار اســت .اینکــه مــردم
عصــر پســاصنعتی و در دوره اطالعــات ،مجهــز بــه همــان دانــش و اندیشــه و شــعار عدالــت
جوایانــه ای هســتند کــه روزی فقــط از زبــان و اندیشــه نخبــگان یــک جامعــه شــنیده مــی
شــد نشــان از مســیر رو بــه جلــو در تحقــق آرمــان عدالــت و نیــز بســتر مناســب بــرای
مطالبــه «صلــح و عدالــت» و نیــز «صلــح عادالنــه » بــا یــک فشــار مردمــی و بیــن المللــی
در جهــان زیــر چتــر عدالتخواهــی اســت.
-5از آنجــا کــه همــواره ایــن مســائل اجتماعــی هســتند کــه بــه تظاهــرات و جنبــش هــای
اجتماعــی بــدل مــی شــوند  ،وجــود مولفــه مشــترک عدالتخواهــی در تمــام جنبــش هــای
جهــان نشــان از یــک مســاله و دغدغــه جهانــی دارد .
از ســوی دیگــر رشــد تحــرکات اجتماعــی در بعــد مردمــی حــول عدالتخواهــی در ســرا
ســر جهــان نشــان از ایــن مهــم دارد کــه ســازمان هــای بروکراتیــک ماننــد ســازمان ملــل
کــه پایــه هــای خــود را بــر عدالتخواهــی و صیانــت از حقــوق بشــر گذاردنــد ،در ایــن
مســیر ناکارآمــد و حتــی گاه بــه عنــوان تشــدید کننــده بــی عدالتــی هــا حرکــت کــرده
انــد.
بــی تفاوتــی ســازمان ملــل بــه وضعیــت اســفناک حقــوق بشــر در فلســطین ،افغانســتان و
برخــی کشــورهای افریقایــی و حمایــت از توافقــات بــه ظاهــر صلــح طلبانــه امــا یکجانبــه
و زورگویانــه و ناعادالنــه ماننــد توافــق میــان امــارات متحــده عربــی وبحریــن و رژیــم
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ایــن جریــان ،ایجــاد شــکاف شــده و برخــی افــراد را از تحقــق خواســت اولیــه و اهــداف
بــزرگ جنبــش دور و منحــرف مــی کنــد.
از ایــن رو «فهــم صحیــح از عدالــت» و «مســیر مطالبــه گــری» آن در جنبــش هــا نیــز
در شناســایی مســیرهای مفیــد و غیرمفیــد جهــت تحقــق عدالتخواهــی در جهــان مهــم
اســت  .جنبــش هــا خــود بــرای دســتیابی بــه اهــداف راه حــل صحیــح و راه حــل ســوخته
را مشــخص مــی کننــد .مســیر موفقیــت یــا عــدم موفقیــت جنبــش هــا خود بــه مثابــه راه
و کــوره راه در تحقــق عدالــت اجتماعــی و دیگــر مفاهیــم و مطالبــات اســت.
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صهیونیســتی و از ســوی دیگــر عــدم حمایــت از
مــردم داد خــواه وعدالتجــو در انقــاب ســودان
و برخــی کشــورهای دیگــر ،همــه و همــه نشــان
از نقــض اصــول و ارمــان هــای بشــر دوســتانه در
داخــل ســازمان ملــل و همــکاری ســودجویانه بــا
ناقضــان ظوابــط بیــن الملــل و هنجارهــای صلــح و
عدالــت در بعــد بیــن المللــی و داخلــی اســت.
-6بــا توجــه بــه تغییــر شــکل و حتــی ماهیتــی
جنبــش هــای اجتماعــی در عصــر جدیــد و مطــرح
شــدن نــوع جدیــد از تحــرکات اجتماعــی همــه
گیــر امــا بــدون ســازمان
یافتگــی مشــخص حــول
مفاهیــم انســانی ،بــه
جــرات مــی تــوان گفــت
بــا اســتناد بــه وجــود
عدالتخواهــی در تمــام
شــعارهای انقالبــات و
جنبــش هــای پیشــین
ومعاصــر ،امــروزه جریــان
چــه
عدالتخواهــی
بروکراتیــک و از ســوی
نخبــگان حکومتــی و چــه
غیربروکراتیــک وغیرمتمرکــز
و از ســوی مــردم جهــان « ،بــزرگ تریــن مطالبــه و
بــزرگ تریــن جنبــش اجتماعــی بــا بــرد جهانــی»
اســت .
هــر ســازمان و نهــاد بیــن المللــی کــه ناقــض
آن باشــد یــا خــاف ایــن مســیر گام بــردارد در
حقیقــت ریشــه خــود را زده اســت و دیگــر قــادر
نخواهــد بــود بــه عنــوان ســازمان مردمــی و مــردم
نهــاد ادامــه حیــات دهــد و بــه بدلــی از شــبه
قــدرت هایــی تبدیــل خواهــد شــد کــه امــروز
حتــی در میــان مــردم خویــش منفــور و پــس زده
شــده هســتند.
 -7نکتــه مهــم دیگــر دربــاب عدالــت اجتماعــی که
مــی توانــد در فهــم و ســازماندهی بهتــر جنبــش
هــای عدالتخــواه اثرگــذار باشــد  ،توجــه بــه «همــه

جانبــه بــودن آن» « ،روشــمند بــودن» و «ریشــه
دار بــودن» آن اســت .زمانــی کــه تاریــخ غــرب در
جنبــش هــای اجتماعــی را مطالعــه مــی کنیــم بــه
ویــژه قبــل از دو دهــه اخیــر ،اکثــر جنبــش هــای
مرتبــط بــا عدالــت اجتماعــی بســترهای اقتصــادی
دارد و در اعصــار بعــد ایــن دامنــه بســط مــی یابــد.
امــا عدالــت اجتماعــی در تاریــخ اســام و در
بحــث حکومتــی و مفهومــی همــه ابعــاد سیاســی
و اقتصــادی و ســازمانی و ...را دارا مــی باشــد و
بــه عنــوان یــک مفهــوم جامــع و همــه جانبــه
در سیاســتگذاری حکومتــی و نظــام وســیع بیــن
المللــی نخســتین بــار توســط امــام علــی (ع)پــس
از فتوحــات مســلمین در
آســیا و آفریقــا ،در تاریــخ
بشــر مطــرح مــی شــود.
از ایــن رو روشــمندی
صحیــح در تحقــق
عدالــت را بایــد بنــا
بــر عقالنیــت علمــی و
تاریخــی « :اصــاح نظــام
و نهــاد هــای جهانــی» و
«همگرایــی بــا حکومــت»
در مطالبــه عدالتخواهــی
دانســت یعنــی همــان کــه
اولیــن بــار شــیعه و امــام علــی علیــه الســام از
آن ســخن کــرد.
عدالــت بــه معنــای واقــع خــود جــز از طریــق
اصــاح نهادهــای بیــن المللــی در عصــر حاضــر
و همگامــی بــا جریــان هــای عدالتخــواه جهانــی
از یــک ســو و همگرایــی بــا حکومــت اســامی
عدالتخــواه از ســوی دیگــر(و نــه مــوازی کاری و
مســتثنی گرایــی) ممکــن کــرد .
جنبــش هــای عدالتخــواه بــه شــرط روشــمندی
و نیــز مدیریــت فضــای تحــرکات و جنبــش هــا
و انقالبــات و تبدیــل آنهــا بــه یــک کرســی ازاد
اندیشــی جهانــی حــول عدالــت (نــه آنگونــه کــه
ســازمانهای مدعــی عدالــت آن را بــه جهــان دیکته
مــی کنند)مــی توانــد بــه ثمردهــی هرچــه بیشــتر
عدالتخواهــی در جهــان کمــک شــایان نمایــد.

19

گاهنامه برداشت روز

