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می تواند در مسیر پیشبرد و موفقیت بھ عنوان دانش ساختارھا و روابط موجود در درون جامعھعلوم اجتماعی
کارشناسان ایرانی در این حوزه می توانند امروز کھ مردم ایران برای .جنبش آزادیخواھی مردم ایران موثر باشد

آنچھ در زیر می آید .و تخصص خود برای ارائھ راھکارھای مفید سود برنددانستھ ھاآزادیخواھی بپا خاستھ اند از 
منظر روی سازوکارھایی کھ می تواند سبب فروپاشاندن نظم اجتماعی حاکم در کشور شده و است از اینتالشی

.متزلزل سازدرا حکومت استبدادی ساختارھای 

از نظم اجتماعی حاکم کاربردی تعریفی 
دارای دو بعد،آنکمیابزندگی اجتماعی در تمامی اشکال خود یعنی امور روزمره و تکراری و یا امور خاص و

زمانھر حرکتی کھ ما در جامعھ بھ عنوان کنش جمعی یا فردی صورت می دھیم در یک . است2و مکان1زمان
صبح ھر روز در 8بھ طور مثال یک مغازه دار راس ساعت 3.صورت می گیردمعینمکانمشخص و در یک 

نوعی ،مان و مکان معینرعایت حضور مغازه دار در ز. مغازه خود را باز می کند و پذیرای مشتریان می شود
با کھ تحویل دھندگان کاالھا واعضای خانواده اش، مشتریان، سایر کسبھ ی محلھسایرین مانند نظم را برای او و 

دیگر توسط سایرین در 4مکان ھای–رعایت زمان ،بھ ھمین ترتیب. بھ وجود می آورد،او در تعامل ھستند
. می شود5سبب شکل گیری نظم اجتماعیھم،ابل با در ارتباط متق،زندگی فردی و جمعی شان

در یک سری از جامعھاعضای رعایت حضور نظم اجتماعی یعنی .ھر جامعھ ای دارای یک نظم اجتماعی است
جامعھ بھ . و مورد انتظارتکراریاغلب ، مکان ھای معین برای انجام یک سری از کنش ھای تعریف شده-زمان

کھ دربرگیرنده یر یک ساختار اجتماعی استھر نظم اجتماعی نمایانگ. می یابدقوامنظم اجتماعی یواسطھ
نظم اجتماعی بیانگر یک ساختار ،ترمعنایی خاص در. می باشدجامعھشکل بندی روابط میان افراد و گروه ھای 

اجتماعی رعایت نظم ،در ھر جامعھ ای. روابط میان طبقات اجتماعی تعریف می شود،طبقاتی است کھ در آن
دوم،ش ھا، وظایف و روابط توسط افراد؛نخست درونی کردن نق: سری از ابزارھا تامین می شودتوسط دو

مجازات جامعھ بھ رعایت آنھا بر اساس سیستمافرادوادار ساختنوحاکمنھادھایی کھ وظیفھ شان حفاظت از نظم 
.استپاداشو 

تربیت، اجتماعی شدن و یا ترس درونی یجامعھ بھ واسطھافراد،ازیک طرفمی بینیم کھدر چنین شرایطی 
برخی دستگاه ھای دولتی بر رعایت این نظم ،و از طرفی دیگرنظم اجتماعی حاکم را رعایت می کنند،شده

. ھر کدام از این دو بدون دیگری بھ تنھایی نمی تواند نظم حاکم را حفظ کند. ندننظارت می ک
در جامعھ رعایت شود روابط اجتماعی و طبقاتی بھ ھمان شکل کھ وجود دارد ادامھ تا زمانی کھ نظم اجتماعی 

تا نگھ داردتالش می کند نظم اجتماعی را آن گونھ کھ ھست ھمیشھ طبقھ ی برتر،بھ ھمین خاطر.خواھد یافت
صادی و سیاسی تاقرا کھ در ساختار ھای طبقاتی، ممتازییعنی موقعیت . بتواند جایگاه برتر خویش را حفظ کند

کھ بخواھد جایگاه برتر این طبقھ را یدولت مدافع طبقھ ی حاکم با ھر گونھ تغییر.جامعھ دارد بھ خطر نیاندازد
.می کندھزیر سوال برد مقابل

،بھ عبارت بھتر. استتغییربھ معناینظم اجتماعی نکردنو رعایتثباتبھ معنیپس، رعایت نظم اجتماعی 
.را نپذیرند، آن را رعایت نکنند و زیر سوال برندموجودده می شود کھ عده ای در جامعھ نظم زمانی زا،تغییر

است برای حفظ نظم اجتماعی ابزارھای متفاوتی کھ مدافع منافع آنو حکومتبرترچنانچھ قبال اشاره شد طبقھ ی 
ما . و مورد استفاده قرار می دھدو متنوعی در عرصھ ھای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرھنگی در اختیار دارد 

. در این جا فقط بھ یکی از ابزارھای سیاسی می پردازیم کھ عبارت است از انتخابات

1 Time
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:برای آشنایی بھ ادبیات جامعھ شناسی زمان رجوع کنید بھ3
Monique Haicault, L'expérience sociale du quotidien : corps, espace, temps, , Centre national de la

recherche scientifique France Laboratoire d 'économie et de sociologie du travail , 2000
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انتخابات ابزار تجدید مشروعیت
ردم بوجود یعنی این احساس را در م. کسب کندانتخابات فرصتی است برای حاکمیت تا بتواند از جامعھ مشروعیت

بعد البتھ، .نظم اجتماعی را بھ او می سپارندحفظنظارت برقدرت ،ھستند کھ با رای خویشآورد کھ این خودشان
توسط انتخابات بازھم مردم باید نظم اجتماعی حاکم را رعایت کنند و اگر کسی این نظم را زیر سوال بردھراز

قاعدهاین . زات قرار می گیردھمان حاکمیتی کھ در انتخابات برای خود از مردم مشروعیت گرفتھ است مورد مجا
. یک انتخابات عادی، قانونی و آزاد استی

یعنی آن حاکمیت دیگر . بی اعتبار می شود،زمانی کھ یک حاکمیت در روند انتخابات تقلب می کند،اما این قاعده
برای وی قائل مردم دیگر چنین نقشی . مجازات کندنظم اجتماعی رابرھم زنندگانتانیستاز طرف جامعھ مجاز 

در چنین مواردی این دولت متقلب است کھ نظم . فاقد مشروعیت اجتماعی است،نیستند، بھ عبارت دیگر حکومت
.تقلب یعنی بی اعتبارکردن قواعد یک بازی. را زیر سوال برده و این جامعھ است کھ با آن برخورد می کند

فاقد کنونی بھ اسم انتخابات ازھمان ابتدای پیدایش رژیم ما اینجا بھ این موضوع نمی پردازیم کھ اصوال پدیده ای
ھرگونھ محتوای الزم برای مشروعیت بخشی بھ معنای آزاد و دمکراتیک آن بوده است، بحث ما در اینجا فقط 

. 1388خرداد22در ایرانمحدود می شود بھ شکل و آن ھم بھ مورد انتخابات اخیر ریاست جمھوری اسالمی
انتخابات غیر دمکراتیکدر ھمین چارچوب حتیابات برای مردم آشکار شد کھ حاکمیت نمی خواھددر این انتخ

کھ بھ نشان داد کھ تنھا چیزی کھ می خواھد این است تقلبیرا رعایت کند و با اعالم آمار شقواعد بازی خود،ھم
ھ ھای سیاسی و را در عرصلیتیک اقجایگاه برتر،حمیلتبھ مردمرانابرابرنظم اجتماعی،قیمت شدهھر

.را دست نخورده نگھ داردساختار طبقاتی و اقتصادی وکرده اقتصادی حفظ 
ما چھار سال دیگر مجازیم تا ثروت ھای کشور را غارت کنیم، مردم : پیام تقلب آشکاردولت احمدی نژاد این است

شکنجھ کنیم، ھر کس را کھ خواستیم در زندان را بھ فقر و ذلت بیشتر بکشیم، تعداد بیشتری را اعدام و زندان و 
مورد تجاوز قرار دھیم، ھر روز چند نفر را در سرخیابان ھا بھ جراثقال آویزان کنیم، چشم درآریم، دست و پا قطع 

جوانان را آفتابھ بھ گردن در خیابان ھا بچرخانیم، حساب ھای بانکی کنیم، سنگسار کنیم، حجاب را اجباری کنیم، 
میلیون ھا زندگی بیکاری و تورم و اعتیاد بیشتری را بھ جامعھ تحمیل کنیم، ا میلیاردھای نفتی پر کنیم، خود را ب

ھر چھ متخصص و کارشناس است بیکار و نفر را با سیستم گداپروری مانند برده در اختیار خود نگھ داریم، 
بھ چین و ، برای بقای خودنگ راه بیاندازیمم، الزم باشد جدر دنیا آشوب بپا کنیم، بمب اتمی بسازیفراری کنیم، 
سال آینده ولی فقیھ حاکم بر 50باج بدھیم، والیت فقیھ را موروثی کرده و مجتبی خامنھ ای را برای روسیھ و ھند
... مجموعھ ی ده ھزار سالھ ای بھ اسم ایران را در کمتر از ده سال نابود سازیمدرنھایتکشور کنیم و

معادل ھمھ این موارد و ھزاران مورد سیاه و نکبت دیگر مھ مشخص است کھ رعایت نظم موجودبنابر این برای ھ
.بازار این گونھ است-سپاه-نظم ازنوع والیت فقیھ. می باشدبرای میلیون ھا ایرانی در طول چھار سال دیگر 

این اعتراضات کھ از ھمان .ی سیاه بود کھ جامعھ در مقابل تقلب انتخاباتی اعتراض کردسناریودرواکنش بھ این 
.حاکمنظم زیرسوال بردن :یک معنا داشتفردای انتخابات آغاز شد 

در نظام استبدادی مبارزه یعنی نظم شکنی 
نظم اجتماعی احترام بھزمان و مکان است و عدم دیکتھ شده ی نظم اجتماعی بھ معنای رعایتاحترام بھگفتیم کھ 

.هزمان و مکان ھای مشخص وتعریف شده یدیکتھ شدبھ معنای عدم رعایت
طلوب طبقھ ی حاکم و حکومت ماز فردای انتخابات، مردم در خیابان ھا تجمع کردند، جایی کھ براساس نظم 

،تعداد زیادی مردم تجمع کنند، بخصوص وسط روز، یعنی زمانی کھ طبق نظم حاکمقرار نیست،احمدی نژاد
ا سرکار باشند و یا درخیابان مشغول عبور و مرورھای معمولی برای خرید و مردم یا باید در خانھ ھا باشند، ی

شکل مشخص زیر سوال بردن نظم اجتماعی است از طریق ،اعتراض اجتماعی،پس. فروش و کارھای روزمره
. »مجاز و تعریف شده«عدم رعایت زمان و مکان ھای 

زمان و مکان ھا را آن گونھ کھ تعریف و مشخص کافی است کھ،بنابراین در می یابیم کھ برای اعتراض گری
شب بھ پشت بام ھا 10وقتی مردم ساعت . قرارگیرند رعایت نکنیماحترامشده اند و حاکمیت می خواھد کھ مورد 

. نیستمطلوب حاکمیتمی روند تا شعار دھند حضور مردم در این مکان در آن زمان مطابق با نظم 
نزدیک بھ سھ دھھ است کھ . بودتھراندرتیر26روز باره آورد مراسم نمازجمعھ مثال خوبی کھ می توان در این

حضور برای ، فقطیتنظم اجتماعی مطلوب حاکمتحکیمچنین زمان و مکانی بھ طور ھفتگی و در راستای
ھران این مکان در ت،بعد از ظھر2تا 11از ساعت ،ھر جمعھ. و انحصاری شده بودپیش بینی» خودی«نیروھای 



ق می شد تا نیروھای وابستھ بھ رژیم بھ آنجا آمده و خوراک فکری و ایدئولوژیک ھفتگی خود را دریافت و در ُرُق
مطلوب رژیم را » نظم» «ھمان ناخواندهیم«این باراما حضور صد ھا ھزار نفر . یت تالش کنندمجھت تحکیم حاک

سنگر نمازجمعھ ی رژیم . اض گری و حق خواھی شدبھ ھم زد و آن زمان و مکان تبدیل بھ عرصھ ای برای اعتر
.تصرف شد
مکان دیگری را کھ بیانگر رعایت نظم -ھر زمان: می تواند برای ھر مورد دیگری نیز عمل کندموفقاین فرمول

یعنی در تمامی مکان ھای عمومی . خود تبدیل بھ یک مورد نظم شکنی کردجمعیحاکم است می توان با حضور
اھد تجمعی، ھمایشی، جلسھ ای، مراسمی یا گردھم آیی برگزار کند می توان در راستای نظم کھ رژیم می خو

. تبدیل بھ یک تجمع اعتراضی کردبا حضور ناخوانده ی خود مکان را-شکنی بھ آنجا رفت و آن زمان
برای تجمع پیش بینی نشده است مانند عالوه براین، ھر گونھ تجمعی درھر جایی کھ در چارچوب نظم معمول 

نمونھ ی دیگر آن پیشنھاد حضور وسیع در . می تواند یک حرکت نظم شکن باشد... خیابان و میدان و چھارراه و
فقط کسانی باید ،کھ در چارچوب نظم حاکم و در طول ساعات روزجایی6.استبازار یسرپوشیدهیمحوطھ

اگر ھزاران نفر غیر خریدار ،پس. نقشی داشتھ باشندعنوان مشتری یا بازاریکھ می خواھند بھحضور پیدا کنند
و کار بازار را می خواباند و یکی از شدخواھد » بی نظمی«و غیر بازاری در آنجا حضور یابند این مصداق 

. شریان ھای اقتصادی کشور را کھ رژیم بھ آن تکیھ دارد فلج می سازد
مکانی کھ قرار است تصرف شود و دیگر -نخست تعیین زمان: نیاز بھ دو عنصر داردمثال ھا فراوان است و فقط

بھ یک فرصت مکان-زمانتبدیل آندر جھتھماھنگی ھای الزم برای گردآوردن جمعیت کافی در آنجا 
. اعتراضی

ھم چنین بھ نیست، بلکھپیش بینی نشده است مکان ھایی کھ برای ما-در زمانحضورباید دانست نظم شکنی فقط 
اگر نظم اجتماعی ،بھ طور مثال. پیش بینی شده استکھ برای ما می باشدمکان ھایی -در زمانعدم حضورمعنای 

حاکم ایجاب می کند کھ ما سر ساعت در سر کار خود حاضر باشیم کافی است کھ ما بھ این خواستھ تن ندھیم، 
یا اگر نظم اجتماعی ایجاب می . برویمر جای دیگری موقع کادیر برسیم یاسرآن ساعت مشخص سرکار نباشیم،

در . کار را دیرتر صورت دھیم. ساعت تمام کرده باشیم، چنین نکنیمروز یا فالن کند کھ فالن کار را راس فالن 
یک کارخانھ کھ کارگران بھ صورت زنجیره ای کار می کنند کافی است یک کارگر یا کارگران یک بخش بھ موقع 

ھمھ جزو این ... کم کاری، بدکاری، خرابکاری وبنابراین،. ندھند تا تمام زنجیره بخوابدرتکارخود را صو
.و در تضعیف دستگاه حاکم موثر استحرکت ھای نظم شکنی است

اگر نظم اجتماعی ایجاب می کند کھ سر موقع تعیین شده قبض آب، برق، تلفن یا مالیات خود را : مثال دیگر
عیف و کنار زده شود می کومت حفظ و تثبیت شود، کسانی کھ می خواھند این حکومت تضبپردازیم تا موقعیت ح

اگر بھانھ بتراشند،دردسر درست کنند،دیرکنند،نپردازند، تاخیر کنند،بھ موقعاین قبض ھا و مالیات ھا راتوانند 
دچار در این راستارااکمحخالصھ این کھ ھر کاری را کھ الزم است تا نظم 7...ممکن است اصال نپردازند و

. انجام دھندسازدمشکل 
. بھ ھمین ترتیب است ایجاد راھبندان و ترافیک، اعتصاب کردن، تحصن کردن، کم کاری کردن، خرابکاری کردن

را پی نخود سیاه می فرستند این نیروھا را نیروھای انتظامیزنگ می زند و 110بھ طور مثال کسی کھ بھ تلفن 

: می گویدalian« : این گونھ فرمول بندی کرده استدر یک وبالگیک کاربر اینترنتی این ایده را1.6
وتلفھ حاضر نیستند احمدي نزاد و خامنھ سالم ھمھ میدانیم بازاریان و مپاسخ| ظ.ق593t:در 2009, 12جوالی 

اي بھ دلیل سود سرشاري كھ ازاین نظام بدون كنترل نصیبشان میشھ بگذرند و حتي تامین كننده اصلي 
چرا مركز : سئوال اصلي اینجاست :چماقداران بازاریان بھ سركردگي عسگراوالدي خائن بھ مردم میباشد

بازار ھمواره شلوغ است وتشخیص خودي و -1ع آن را میدانید؟ تجمعات را در بازار قرار نمیدھند؟؟ مناف
-3.قدرت مانور پلیس وموتور سواران بسیار محدود میباشد-2.غیر خودي براي چماقداران مشكل میباشد

مزدوران جرات خسارت زدن بھ اموال بازاریان را بھ ھمان راحتي كھ اموال مردم عادي رو از بین 
با اولین احساس خطر بازار را تعطیل كرده كھ در طوالني مدت بھ علت مفت بازاریان -4.میبرند ندارند

با كمترین ھزینھ نھضت را .سالھ براي جلوگیري از ضرر بیشتر بھ دولت فشار خواھند آورد30خوري 
)/http://sarbazemihan.wordpress.com: لینک( یا حسین.…بھ پیش میبریم
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اگر .ی می کشاند کھ جز ھدر رفتن وقت و انرژی این نیروھا و باال بردن ھزینھ ھای آنھا نقشی نداردمکان-زمانبھ
.فرسودگی نیروھای انتظامی آنھا را از پا در می آوردھزار نفر در روز این کار را کنند 

زمانر دارد ، مانند دولت ورشکستھ احمدی نژاد در شرایط کنونی، در وضعیت خراب مالی قرایدولتوقتی 
بنابراین طرح موضوع افزایش حقوق بھ عنوان یک . برخورد کنددرخواست اضافھ حقوق نیست کھ با مناسبی

ت دردسرھای فراوانی بھ وجود آورد، دولت را با مشکالت مالی مواجھ خواست عمومی می تواند برای حاکمی
. را بھ ضرر حاکمیت تبدیل سازیمپس باید محتوای زمان . ساختھ و نیروی سرکوبگری آن را کاھش دھد
مکان ھایی کھ می تواند فرصتی برای -م زمان ھا، مکان ھا و زمانیبنابراین می بینیم کھ با قدری خالقیت می توان

. ھر نظم شکنی کوچکی زمینھ را برای دردسرھای جدید برای حاکمیت آماده می سازد. بیابیمرانظم شکنی باشد
از شبکھ ترو یک مثال است، قرار دادن دستگاه ھای پرمصرف برق برای خارج ساختن نپرداختن بلیط اتوبوس و م

و ھدایت آن بھ سوی ورشکستگی مثال دیگری و تلفن ھابرق رسانی عادی مثال دیگری است، تحریم مخابرات
نوشتن شعار بر . چند مثال در این باره است... ویزیون ھای رژیم تبلیغ می شوند واست، نخریدن کاالھایی کھ در تل

روی در و دیوار شھر، درایستگاه ھای اتوبوس و در متروھا و اتوبوس ھا و روی پل ھا وغیره نمونھ ھای دیگری 
لحظھ ای خالقیت خویش را بھ کار بیاندازیم و ببینیم چھ قدر فرصت در زندگی روزمره وجود دارد برای . است

کنی بھ معنای آن است کھ بتوانیم ساختار روابطی را کھ حاکمیت نظم ش. آنکھ بتوانیم نظم اجتماعی حاکم را بشکنیم
. نامشروع و ضد مردمی می خواھد بر جامعھ مسلط کند زیر سوال برده و ناممکن سازیم

وقتی حجم و تعداد و گستره ی نظم شکنی ھا در سراسر جامعھ زیاد شود نیروھا، وقت، توان و امکانات حاکمیت 
بنابراین می بینیم کھ عرصھ ھای اجتماعی .سست می کندپایھ ھای رژیم راسوده کرده وفرھدر داده، آنھا رارا

را با قدری خالقیت، شجاعت و سوی موفقیت بی شمار است، ھر موردبرای پیش برد مبارزه اعتراضی کنونی بھ 
. ای حاکمیت سازیممبارزاتی برای نظم شکنی و از میان بردن پایھ ھیھماھنگی می توانیم تبدیل بھ یک عرصھ

در ھمین راستا بد نیست کھ ایده ھا و ابتکارات و پیشنھادات خود را از طریق اینترنت و یا گفتگو یا پخش اعالمیھ 
. و شبنامھ و دیوارنویسی با یکدیگر رد بدل کرده و مبارزه را بھ یک امر روزانھ، آسان و ممکن تبدیل سازیم

بھ طور مثال اگر خریدھای غیر ضروری خود را . نظم شکنی بگذاریمبر گسترش کمی و تقویت کیفیرامبنا
قدری بھ تاخیر بیاندازیم، اقتصاد کشور فلج می شود، این امر سبب می شود کھ چند میلیون کسبھ خرد و خانواده 

م می آورد و خشعمومیقطع برق خشم. بھ مبارزات بپیوندند،و علیھ حکومتناراضی از این وضعیت،ھای آنھا
نظم : راه پیروزی برای ما مشخص است،بنابراین. عمومی کنش ھای اعتراضی و نظم شکنی را تقویت می سازد

. و بازھم نظم شکنی بیشترشکنی و بازھم نظم شکنی
این فشارھا بھ حدی می رسد کھ کمر رژیم را می شکند و او را بھ عقب ، انباشتخواھیم دید از یک مرحلھ بھ بعد

کافیست مسافرت نکنیم تا تمامی صنعت گردشگری و حمل ونقل فلج شود، کافی است . م وا می داردنشینی و تسلی
روزنامھ ھای دولتی یا ضد مردمی را نخریم تا ورشکست شوند، کافی است کھ سینما نرویم تا کل صنعت سینما 

بار کھ رژیم ضد ت کھ یکاست، و بدیھی اسمفیداین ھا برای بھ پیروزی رساندن مبارزه ی ھمھ ،آری. بخوابد
برای جبران ھمھ این موارد فراوانمردمی کنونی را وادار بھ عقب نشینی کردیم و حق خود را ستاندیم فرصت

. وجود خواھد داشت
: کنیمنتیجھ گیری 

مردمی کھ می خواھند یک رژیم استبدادی را بھ زانو درآورند باید زمان ھا و مکان ھای موجود در جامعھ را بھ
رای شکست دادن بنابراین، ب. تصرف خود درآورند؛ آنھا را از آن خود کنند، آنھا را از چنگ رژیم بیرون آورند

. ھر جا کھ می توانیم، بھ ھر طریق کھ می توانیم. بشکنیماز دروناین رژیم کافی است کھ نظم حاکم بر جامعھ را
رصھ ای از خرد تا کالن می توانیم چنان ھزینھ و با رعایت نکردن آنچھ رژیم می خواھد یا می گوید در ھر ع

رژیم بھ سان یک آدم برفی منجمد . شوددردسر و مشکالتی برای حکومت درست کنیم کھ فروپاشی آن حتمی 
ھیچ . است، برای آب کردن آن فقط باید نظم حاکم را نقض کرد، در ھر کجا، در ھر زمان و بر سر ھر موضوعی

و راه پیروزی روشن است. مقاومت کنددر مقابل ملتی کھ نظم حاکم را رعایت نمی کند دولتی در جھان نمی تواند 
ھر : با الھام از شعر معروف محمد علی اصفھانی می توانیم آن را خطاب بھ دیکتاتور این گونھ فرمول بندی کنیم

8. چھ تو گویی نکنی آن کنیم

 * *
com.korosherfani.www
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