جنبشهاي اجتماعي جديد در عصر جهاني شدن
و تأثير آن بر توسعه سياسي در ايران
واحد علوم و تحقیقات

دکتر سیدحسین نقوی*

چكيده
اين مقاله بهمنظور بررسي جنبشهاي اجتماعي جديد در عصر جهاني شدن و تأثير آن بر توسعه سياسي در ايران
انجام گرفته است .پارامترهايي كه بهعنوان جنبشهاي اجتماعي جديد در نظر گرفته شده و تأثير آن بر توسعه سياسي
ايران مورد بررسي قرار گرفته شامل حقوقبشر ،فمينيسم و محيطزيست ميباشد .نتيجه بهعمل آمده براساس الگوي
هانس پيتركرايس اين است که تأثير فعاليت جنبشهاي اجتماعي جديد بر توسعه سياسي در ايران بر محور شاخص
تأثيرگذاري بر سياستهاي عمومي ،تأثيرگذاري بر وجوه دموكراسي ،تأثير گذاري بر تعامالت فرامرزي و تأثيرگذاري
قدرت و ظهور نخبگان تبيين شده است.

کلید واژهها
جنبشهای اجتماعی جدید ،جهانی شدن ،توسعه سیاسی ،حقوق بشر ،فمینیسم و محیطزیست.
دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 7پاییز و زمستان 1386

* استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
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مقدمه

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 7پاییز و زمستان 1386

پديده «جهاني شدن» با مشخصات منحصر بهفرد خود و تأثير آن بر ابعاد زندگي بشر طي دهههاي گذشته
مورد توجه جدي انديشمندان علوم اجتماعي قرار گرفته و اقتصاددانان ،جامعهشناسان ،دانشمندان علوم سياسي،
فرهنگپژوهان و حتي دينپژوهان را برانگيخته تا آثار اين پديده را بر اقتصاد ،سياست ،فرهنگ و ساير حوزههاي
زندگي بشري مورد مطالعه قرار دهند .اگرچه در ابتداي بحث جهاني شدن ،تحوالت حوزه اقتصادي مورد توجه قرار
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گرفت ،اما امروزه از فرا رسيدن دورهاي جديد در زندگي اجتماعي خبر ميدهد.
يكي از حوزههاي جامعه بشري كه بهشدت تحت تأثير جهاني شدن قرار گرفته و دچار تحوالت عميق و
گستردهاي شده ،حوزه جنبشهاي اجتماعي است .فشرده شدن زمان ـ مكان و فضامند شدن فرهنگ شرايطي را
()1
براي ملتها بهوجود آورده كه آگاهي افراد بشر نسبت بهجهان بهعنوان يك كل را تقويت كرده است.
جنبشهاي اجتماعي جديد از اوايل دهه  60در جوامع صنعتي بهويژه غرب شكل گرفته و بهصحنههاي اجتماعي
و سياسي نیز راه پيدا كردند ،که این جنبشها از  1960تاكنون داراي دو فراز و يك فرود بودهاند؛ فراز اول فعاليت
آنها از اوايل دهه  60آغاز و تا نيمهدوم دهه  70كه دچار فرود شدند ادامه يافت .اما از نيمه دوم دهه 80فراز دوم
خود را آغاز كردند« .جهاني شدن» بهعنوان مؤثرترين فرآيند اجتماعي بر فعاليت گسترده و پويايي جنبشهاي
اجتماعي جديد در فراز دوم تأثير بسيار عميقی گذارد ،بهطوري كه تحوالت وسايل ارتباطي و انقالب انفورماتيك در
عصر جهاني شدن موجب شكلگيري جنبشها در ساير قارهها و كشورهاي جهان بهويژه كشورهاي در حال توسعه
و از جمله ايران شد .از بين جنبشهاي اجتماعي جديد ميتوان از سه جنبش حقوقبشر ،محيطزيست و فمينيسم
بهعنوان جنبشهاي فراگير ياد كرد .اين جنبشها با طرح باورها و نگرشهاي خود نسبت بهانسان ،طبيعت و زندگي
اجتماعي ،موجب ترويج هويتهاي همگني شدهاند كه بهقول فدرستون ،1فرهنگ همگنساز مبتني بر رسانههاي
()2
جمعي ،فرهنگ و هويت رو بهرشدي را بهوجود آورده كه هويت فردي و ملي را بهچالش كشانده است.
جنبشهاي اجتماعي جديد يكي از عمدهترين منابع خارجي ارزشمند دولتهاست كه با استفاده از فرصتهاي
ايجاد شده ،نويد ايجاد پارادايم جديدي از فعاليت ،مشاركت و رقابت نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي را ميدهد.
در چنين فضاي جهاني شده و منظومه پساملي ،توسعه سياسي معناي جديدی پيدا خواهد كرد و از مختصات نوینی
برخوردار خواهد شد.
اما جامعه ايران نيز از تحوالت ياد شده مصون نمانده است .گسترش وسايل ارتباطجمعي و شبكه جهاني
ارتباطات و پيدايش فضاي مجازي شبكه جهاني اينترنت و نفوذ فرهنگ جهاني و تحديد ابزارهاي جامعهپذيركننده
انحصاري دولت ،جامعهپذيري سياسي نسلهاي جديد را تحت تأثير خود قرار داده و بهويژه برقراري ارتباطات بين
نيروهاي اجتماعي جديد جامعه ايران با جنبشهاي اجتماعي جديد خارج از مرزها ،فضاي جديدي براي فعاليت
نيروهاي اجتماعي ايجاد كرده است .فضاي جديدي كه بدون مقابله مستقيم با وضع موجود ،زمينههاي مناسبي
براي همپذيري و مشاركت نيروهاي اجتماعي فراهم كرده و صداها و نيروهاي خاموش اجتماعي را وارد عرصه
سياست عمومي كرده است.
1. Featherstone

دکتر سیدحسین نقوی

مقاله حاضر چند هدف مهم را تعقيب كرده است كه عبارتند از:
ـ بررسي رهيافتهاي مطرح پيرامون جنبشهاي اجتماعي جديد و روند گسترش آنها در دو دهه اخير و
پيشبيني روند آتي آنها.
ـ بررسي تأثيرات جهاني شدن بر جنبشهاي اجتماعي جديد و تأثيرات مثبت و منفي آن بر توسعه سياسي
و تقويت مباني همپذيري ،مشاركت و رقابت نيروهاي اجتماعي.
 تأثير فعاليت جنبشهاي اجتماعي جديد بهويژه سه جنبش حقوق بشر ،فمينيسم و محيطزيست بر مشاركتسياسي و بسط حوزه عمومي در ايران .
بنابراین فرضيه مقاله داللت بر اين موضوع دارد كه جنبشهاي اجتماعي جديد با بهرهگيري از فضاي مجازي
حاصل از انقالب انفورماتيك عصر جهاني شدن ،موجب گسترش و برقراري روابط فرامرزي نيروهاي اجتماعي،
افزايش قابليت نظارت همگاني بر عملكرد دولت ،تكثر قدرت و در نتيجه دموكراتيزه شدن روابط مردم و دولت شده
و بهفراهم شدن زمينههاي توسعه سياسي در ايران کمک كرده است.

مباني نظري جنبشهاي اجتماعي جديد

رهيافتهاي مطالعه و تحليل جنبشهاي اجتماعي را ميتوان بهچهار ديدگاه مسلط تقسيم كرد كه عبارتند از:
ـ رفتار جمعي؛
ـ بسيج منابع؛
ـ فرآيند سياسي؛
()3
ـ جنبشهاي اجتماعي جديد.

 )2رهيافت بسيج منابع
كتاب «منطق كنش اجتماعي» اثر مانكور اولسون )1968( 1از مهمترين آثاري است كه در چارچوب نظريه بسيج
منابع نگاشته شد .اولسون در اين كتاب در پي روشن ساختن اين موضوع بود كه چرا افراد بهرغم منافع فردي كه
در اهداف جمعي دارند ،در كنش جمعي شركت ميكنند و وجود نارضايتيهاي اجتماعي شرط كافي براي ظهور يك
جنبش اجتماعي نيست .انتوني اوبرشال 2از جمله كساني بود كه با تعريف گستره وسيعي از منابع کوشید تا نظريه
1. Oleson
2. Oberschall
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 )1رهيافت رفتار جمعي
اين رويكرد توجه تحليلگران را بهعمل جمعي بهمثابه فعاليتي معطوف بهمعنا جلب كرد و جنبشهاي اجتماعي را
بهعنوان اقدامات معنيداري كه غالب ًا تغييرات اجتماعي را نتيجه جانبي دگرگوني اجتماعي فوقالعاده سريع میداند،
تلقي كرد .اين رويكرد معتقد است در يك نظام متشكل از نظامهاي فرعي متوازن ،رفتار جمعي نشانگر تنشهايي
است كه مكانيزمهاي برقرار كننده تعادل مجدد اجتماعي از مهار موقت آنها عاجز هستند.
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اولسون را بسط دهد .او با تعريف منابع مادي مانند شغلي ،مالي ،خدماتي و همچنين منابع غيرمادي مانند اقتدار،
تعهد ،دوستي و مهارت نشان داد كه گروهها و افراد براي تعقيب منافعشان با بسيج منابع مذكور در كنشهاي
جمعي شركت ميكنند)4(.
()5
نظريه بسيج منابع ،بعدها توسط دو جامعهشناس بهنامهاي مايرزالد 1و جان مك كارتي 2توسعه يافت .اين دو
جامعهشناس با تمركزي كه بر روي سازمانهاي جنبشهاي اجتماعي داشتند ،نشان دادند كه تقويت سازمانهاي
اين جنبشها موجب رشد بيسابقه آن در دهه  60شد.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 7پاییز و زمستان 1386

 )3رهيافت فرآيند سياسي
سيدني تارو 3در مطالعاتش در خصوص دورههاي اعتراض در ايتاليا ،مشاهدات خود را در يك چارچوب نظري
گردآوري و در تبيين مفهوم ساختار «فرصت سياسي» از متغيرهايي نظير ،ميزان باز بودن يا بسته بودن دسترسي
بهعرصه سياسي رسمي ،ميزان ثبات يا بيثباتي صفبنديهاي سياسي ،دسترسي بهمتحدان بالقوه و وضعيت
استراتژيك متحدان بالقوه و منازعات سياسي ميان و درون نخبگان استفاده كرد و بدينترتيب وجود ارتباط ميان
بازيگران سياسي نهادي و اعتراضكنندگان را كانون اصلي تحليل خود قرار داد .پيترآيزينگر )1973( 4مفهوم ساختار
فرصت سياسي را در يك مقايسه ميان نتايج اعتراض در شهرهاي مختلف امريكا بهكار برد و بر ميزان باز بودن
نظام سياسي محلي تأكيد نمود.
كانون اصلي نظريه فرآيند سياسي ،وجود ارتباط بين بازيگران سياسي نهادي و اعتراضكنندگان است .بدينمعنا
كه جنبشهاي اجتماعي ـ سياسي را بهچالش ميكشد و سپس با بازيگران نظام سياسي بهتعامل ميپردازد و
فرصت سياسي فراهم ميشود.
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 )4جنبشهاي اجتماعي جديد
الف) چرخش فرهنگي
آلن تورن ،5مؤثرترين نظريهپرداز چرخش فرهنگي است که جنبشهاي اجتماعي جديد را موتور تغييرات اجتماعي
جوامع ميداند و چرخش فرهنگي را در تحليل اين جنبشها اجتنابناپذير ميداند .وي معتقد است که كنش
اجتماعي ،روابط اجتماعي را منظم ميكند و جنبشهاي اجتماعي عوامل جمعي كنش اجتماعي هستند .بنابراين
جنبشهاي اجتماعي برخالف عقيده نظريهپردازان بسيج منابع وقايعی استثنايي و مهيج نيستند بلكه دائم ًا در قلب
()6
حيات اجتماعي جاري هستند.
ب) هويت جمعي
نظريه «هويت جمعي» توسط البرتو ملوچي ارایه شد .نكته اساسي نظريه وی ،فهم اهداف و مقاصد كنش بازيگران
6

1. Mayer zald
2. John Mccarthy
3. Sidney Tarrow
4. Piter Aizenger
5. Alen Tourane
6. Alberto Malucci
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است .او معتقد است كنش جمعي امری نيست ،مگر مقاصد و اهداف چندگانهاي كه بازيگران براي دستيابي بهآنها
بازي میكنند .مهمترين نكته در مورد كنش جمعي از نظر ملوچي ،يك هويت جمعي كم و بيش باثبات و مركب
است كه بايد از ميان اهداف ،ابزار و اشكال متفاوت همبستگي و سازمان ايجاد شود.

مباني نظري توسعه سياسي

 )1توسعه سياسي :سيستم سياسي كارآمد و پاسخگو
سيستم سياسي ،اقتباس ساختگرايانهاي از نظريه سيستم اجتماعي و نظامهاي مبادله تالكوت پارسونز براي
كاربست در مباحث سياسي است .در نظريه پارسونز ،سيستم اجتماعي بهچهار زيرسيستم يعني زيرسيستم دستيابي
بههدف (حكومت) زيرسيستم انطباقپذير (اقتصاد) ،زيرسيستم همگراكننده (قانون و كنترل يا همبستگي اجتماعي)
و زيرسيستم الگوساز (كانون پايبنديهاي فرهنگي و ارزشي) تقسيم ميشود و اين چهار زيرسيستم توسط
رسانههاي قدرت ،پول ،نفوذ و الزامات آن میان خود مبادله دارند.
 )2توسعه سياسي :سامان سياسي و تدابير سياسي براي كنترل بحرانهاي توسعه
در بحث آلموند و پاول پيرامون افزايش تواناييهاي مختلف سيستم سياسي ،وجود نگراني عمومي نسبت به
نابسامانيهاي ناشي از توسعه كام ً
ال محسوس است و وظيفه نظام سياسي تدوين راهحلهاي جلوگيري از وقوع
اين بحرانها قلمداد ميشود.
لوسين پاي مينويسد كه تمام جوامع بايد در جريان نوسازي با مسائل و تضادهاي ذاتي شرايط تحقق توسعه
كنار بيايند و توسعه سياسي در هر جامعهای بهمفهوم عبور موفقيتآميز اين بحرانهاست.
 )3توسعه سياسي :رشد و توزيع قدرت
ورنون روتان ،استاد دانشگاه فيوستا در مقالهاي با عنوان «چه بر سر توسعه سياسي آمده است» ميان توسعه
سياسي و قدرت رابطهاي متقابل ترسيم كرده است .او با طرح اين پرسش كه در فرآيند توسعه سياسي چه چيز رشد
ميكند؟ ،معتقد است که نظريهپردازان توسعه سياسي بهاين پرسش جواب درستي ندادهاند.

 )5توسعه سياسي :سامان جامعه مدني و گستره عمومي
گستره همگاني بهتعبير هابرماس در كتاب «دگرگوني ساختاري در گستره همگاني» كه در سال  1962منتشر
1. Lipset
2. Cat right
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 )4توسعه سياسي :پيششرط يا پيامد آن
در بسياري از مباحث توسعه ،توسعه سياسي بهعنوان وجه سياسي پديده چندوجهي توسعه تعريف ميشود .بر اين اساس
توسعه ،شرط الزم براي تحقق توسعه سياسي است و نميتوان در جريان توسعه تحقق آن را ناديده گرفت.
ليپست 1و كات رايت 2جامعهشناسان دهه  60امريكا در تحقيقات خود در پاسخ بهنظريههاي فوق رشد اجتماعي
و اقتصادي را الزمه توسعه سياسي دانستند.
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شد ،گستره يا فضايي اجتماعي ميان دولت و جامعه مدني است و كاركرد فعال اجتماعياش وابسته بهتمايز و
شكاف ميان آن دو است .گستره همگاني مجموعهاي از كنشها و نهادهاي فرهنگي است كه البته كاركردهاي
غيرفرهنگي يعني نقشهاي سياسي ،اجتماعي و اقتصادي نيز مييابند .اين كاركردها ،جنبه عمومي دارند كه در
بهترين حالت از نفوذ نيروها و نهادهاي دولتي مستقل و مصون هستند .در عين حال نهادهاي گستره همگاني
()7
داراي آن استقالل زندگي شخصي و خصوصي كه ويژه جامعه مدني است ،نيستند.

مباني نظري جهاني شدن

نظريات جهاني شدن بهچند سال اخير محدود نميشود ،بلكه در دوران گذشته نیز از فرآيند يكپارچه شدن ،همگوني
و جهاني شدن سخن بهميان آمده است .در اینجا سه نسل نظريات جهاني شدن مورد توجه قرار گرفته است.

 )1نظريات نسل اول
مبحث فرآيند همگرايي و وابستگي و نيروهاي جهانيسازي قدمت بسیاری دارد .عده زيادي سعي در توصيف و تبيين
اين پديده كردهاند كه در نسل اول يا كالسيك میتوان از سن سيمون ،كنت ،دوركيم ،وبر و باالخره ماركس نام برد.
سن سيمون ،برچيده شدن مرزهاي ملي را آرزو ميكرده و آگوست كنت هم مانند استاد خود معتقد بود که
بعد از طي مراحل سهگانه ،يك جامعه جهاني شكل خواهد گرفت .اميل دوركيم ،برخالف سيمون و كنت پديده
اجتماعي را زمينهساز فروپاشي مرزهاي فرهنگي ـ سياسي و همگوني جهاني ميدانست .كارل ماركس هم معتقد
بود که نظام سرمايهداري ،نظامي است مايل بهتعميق و گسترش يعني بعد از شكلگيري ،رشد و گسترش مييابد
و متوقف نميشود.
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 )2نظريات نسل دوم
نظريهپردازان نسل دوم را ميتوان برحسب اولويتي كه بهعوامل فرهنگي ،اقتصادي و سياسي ميدهند تقسيم كرد:
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نظريات اجتماعي :پارسونز ،كر ،دانلپ و هاربينسون معتقدند كه فرآيند نوسازي با افزايش و گسترش انفكاك
در حوزههاي مختلف زندگي ،ارزشهاي خاص را تضعيف و ارزشهايي مانند عقالنيت ،سكوالريسم و فردگرايي
را تقويت ميكنند.
نظريات اقتصادي :از نگاه اينگونه نظريات ،آنچه سرنوشت يكساني را براي جوامع رقم ميزند ،سلطه شيوه
توليد واحد بر جهان است .بنابراين آنها جهاني شدن را گسترش نظام اقتصادي ،اجتماعي و سياسي سرمايهداري
ميدانند .لنين ،سميرامين ،اسكلیر ،1والراشتاين 2از برجستهترين نظريهپردازان اين تفكرند.
1. Sklair
2. Wallerstion

دکتر سیدحسین نقوی

نظريات فرهنگي :اين گروه ،نقش جريانها و شبكههاي رسانهاي و شيوع يك فرهنگ مشترك را عامل
همگوني ميدانند .نماينده اين دسته ميتوان از مك لوهان 1نام برد.
نظريات سياسي :اين گروه همچنان نقش و جايگاه اصلي و مهم را براي دولت ـ ملت قائلند .برتون ،2بول 3و
روزنا 4را ميتوان نماينده اين گروه دانست.
 )3نظريات نسل سوم
نسل سوم خود را عهدهدار مسئوليت تبيين مختصات جهاني شدن ميداند ،هاروي ،گيدنز و رابرتسون سه
نظريهپرداز برجسته اين نسل هستند.
6

5

جنبشهاي اجتماعي جديد در ايران
 )1جنبش حقوقبشر

الف) تحوالت حقوقبشر

انديشه حمايت از حقوقبشر همواره در طول تاريخ بشر وجود داشته ولي از دوران شكلگيري انديشههاي اجتماعي

با نظم و نسق مشخصتر زمان زيادي نميگذرد .سقراط ،افالطون و ارسطو با الگو قرار دادن قوانين طبيعي ،از
حقوقبشر سخن گفتهاند .رواقيون نيز نه تنها انسان ،بلكه خدايان را مشمول قوانين طبيعي دانستهاند .از كوروش
كبير ،بنيانگذار سلسله هخامنشيان در ايران نيز بهعنوان اولين منادي حامي حقوقبشر ياد كردهاند .اديان الهي نيز با

طرح حقوقبشر و ضرورت توجه بهآن كمك بسياري كردهاند .با ظهور انقالبهاي اجتماعي قرن هجدهم و نوزدهم
و صدور اولين منشور حقوق بشر و تصويب قوانين اساسي تضمين كننده حقوقبشر ،تحول نويني در طرح و مطالبه

حقوق بشر رخ داد .انقالبيون انگليسي با الهام از انديشههاي فلسفي مبتني بر حقوق طبيعي بهويژه نظريات جان
الك در مورد حق حيات ،آزادي و مالكيت خصوصي در سال  1689بهتدوين حقوقبشر پرداختند .انقالبيون امريكا
تحوالت قرن نوزدهم موجب شد تا حقوقبشر روندی بينالمللي بهخود بگيرد .كشورها و دولتها در اين قرن در

قراردادهاي دو و چندجانبه خود بهحفظ و رعايت حقوقبشر اذعان ميكردند .در قرن بيستم مبارزه براي حقوقبشر
شكل تازهاي بهخود گرفت .ميثاق جامعه ملل بعد از جنگ جهاني اول با طرح قواعد نظام قيموميت و رعايت شرايط
عادالنه و انساني كار بهنهضت حقوقبشر كمك كرد.

1. Mc. Luhan
2. Burton
3. Bull
4. Rosenu
5. Giddens
6. Robertson
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هم با بهرهگيري از انديشههاي حمايت از حقوق بشر ،منشور حقوق بشر سال 1776را تدوين كردند.
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ب) جنبشهاي اجتماعي حقوقبشر
جنبشهاي اجتماعي حقوقبشر را بر اساس ماهيت ،محتوا ،دامنه و اهداف بهسه نسل ميتوان تقسيم كرد .درك
بررسي نسلها بهدرك جنبش جديد اجتماعي حقوقبشر كمك ميكند .حقوقبشر غربي ،نسل اول حقوقبشر
میباشد و همين مقوله از حقوق است كه راه ورود حقوقبشر را از حوزه صالحيت ملي كشورها بهحيطه بينالمللي
باز ميكند .اما كشورهاي غيرغربي ،مفهوم غربي حقوقبشر را زير سئوال بردند و با تكيه بر فرهنگها و سنتهاي
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خود اقدام بهبازسازي و تعريف مجدد حقوقبشر كردند که در اين روند مفاهيم سوسياليستي تأثير بهسزايي در ظهور
()8
نسل دوم حقوقبشر ايفا كرد .نظريههاي سوسياليستي بر حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و برابري و حق
ملتها براي تعيين سرنوشت خود تأكيد داشت.

106

ج) نسل جديد حقوقبشر
ظهور عصر جهاني شدن و تحول اساسي در مرزبنديهاي عصر مدرنيته و ظهور مفاهيم ارزشي در پرتو انديشههاي
بشردوستانه و آثار وضعي پيشرفتهاي علوم و فنون ،صنايع و تكنولوژي بهويژه تحوالت عميق در حوزه رسانههاي
جمعي و ارتباطات عرصههاي جديدي با ابعاد گوناگون گشوده و آرمانها و خواستهاي مشتركي براي مردم در
سراسر جهان پديد آورده است .همبستگي ملتها بهيكديگر افزايش يافته و سرنوشت كشورها با سياستهاي
بينالمللي بههم پيوند يافتهاند.
جنبشهاي طرفدار حقوقبشر در عصر جهاني شدن معتقدند که دموكراسي اساس حقوقبشر است و بدون
دموكراسي ،هنجارهاي اصلي حقوقبشر از قبيل حقوق فردی اشخاص ،عدم تبعيض و حق تشكيل اجتماعات
()9
محقق نميشود.
برخي ديگر واژه «حقوق جمعي» را بهنسل سوم حقوقبشر اطالق ميكنند ،همچنين گزارشها و حمايتهاي
سازمانهاي غيردولتي درباره حقوقبشر در جوامع و كشورهاي مختلف موجب كنترل دولت شده و دولتها
میکوشند تا رفتارهاي خود را با حقوقبشر منطبق سازند .نقش NGOها در حوزه حقوقبشر را ميتوان در نمودار
شماره ( )1نشان داد.
د ) جنبش حقوقبشر در ايران
فعاليتهاي حقوقبشر در ايران را ميتوان در چهار حوزه اصلي مورد بررسي قرار داد:
1ـ نهادهاي آموزشي ـ پژوهشي كه در سطوح مؤسسات و مجامع علمي و دانشگاهي تشكيل و با هدف آموزش
و ترويج حقوقبشر فعاليت ميكنند.
2ـ نهادهاي ملي كه از طرف نهادهاي رسمي تأسيس و بستر مناسبي براي مطالعه ،نظارت و پيگيري امور مربوط
بهحقوقبشر محسوب ميشوند.
 -3نهادهاي دولتي كه از طرف دولت تشكيل و ملزم بهنظارت و پيگيري حقوقبشر ميشوند.
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4ـ سازمانهاي غيردولتي كه با شركت مردم در سطوح مختلف تشكيل و بهطور مستقل و خارج از قلمرو دولت،
نقش ديدهبان حقوقبشر را ايفا ميكنند.
نمودار شماره ( :)1نقش NGOها در حوزه حقوق بشر
حمايت از قربانيان
نقض حقوق

نقش مؤثر در ايجاد
قوانين منطبق با
حقوقبشر

آموزش و توسعه
حقوقبشر

سازمانهاي غيردولتي
()NGOs

جلب توجه افكار عمومي بهنقض
حقوقبشر

گزارش مربوط بهوضعيت
حقوقبشر در كشورها

ب ) اجزای هنجاري و توصيفي فمينيسم
فمينيسم در اشكال مختلف خود شامل دو گروه ادعاهاي فلسفي است :يكي هنجاري و ديگري توصيفي .ادعاهاي
هنجاري مربوط بهاين هستند كه چگونه ديد و رفتاري نسبت بهزنان بايد (يا نبايد) وجود داشته باشد و در زمينه
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 )2جنبش زنان در ايران
الف) فمينيسم :جنبش زنان
اصطالح «فمينيسم» موارد استفاده متفاوتي دارد و معناي آن اغلب مورد اختالف است .براي مثال ،برخي نويسندگان
از آن براي ارجاع دادن بهجنبش سياسي معيني در تاريخ امريكا و اروپا استفاده ميكنند و برخي ديگر براي ارجاع
دادن بهباورهاي مربوط بهبيعدالتيهایي در خصوصزنان ،هر چند كه توافقي بر سر ارایه فهرست دقيقي از اين
بيعدالتيها وجود ندارد.
با اينكه سابقه استفاده از اصطالح «فمينيسم» در زبان انگليسي بهجنبشهاي زنان از اواخر قرن  19ميالدي
تاكنون بازميگردد ،بايد ميان ايدهها و باورهاي فمينيستي و جنبشهاي سياسي تفاوت قایل شد؛ چراكه حتي در
دورههايي كه جنبشها و حركتهاي سياسي مهمي در مورد انقياد زنان وجود نداشته ،افرادی بودهاند كه بهموضوع
عدالت براي زنان توجه نشان دادهاند و جهت تئوريزه كردن آن كوشيدهاند.
اما هدف ما بررسي تاريخ فمينيسم بهعنوان مجموعهاي از آرا يا جنبشهاي سياسي نيست ،بلكه هدف ،بيشتر
ترسيم موارد استفاده اصلي از اين اصطالح براي كساني است كه عالقمند بهدانستن فلسفه فمينيستي معاصر هستند.
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كدام درك مبتني بر عدالت و جايگاه اخالقي گستردهاي حركت ميكنند .اما ادعاهاي توصيفي چگونه زن بودن
را در نظر ميگيرند .ادعاهاي فلسفي ،هنجاري و توصيفي بههمراه هم داليل و انگيزههايي را براي تغيير وضعيتي
كه وجود دارد ،فراهم ميآورند .از اينرو فمينيسم نه تنها يك جنبش روشنفكري كه يك جنبش سياسي هم هست.
بدينترتيب براي مثال ،رويكرد ليبرال فمينيسم را در قالب دو ادعاي فلسفي تعريف ميكنیم:
الف) (هنجاري) مردان و زنان هر دو سزاوار حقوق برابر و احترام متقابل هستند.
ب) (توصيفي) زنان در حال حاضر در مقايسه با مردان از حقوق برابر و احترام متقابل برخوردار نيستند.
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ج) جنبش اجتماعي زنان در ايران
مدتي است تولد تشكلهاي غيردولتي در ايران شروع شده که انجمن ملي حمايت از حقوق كودكان در ايران
يكي از آنهاست .از تولد اين انجمن زمان زيادی نميگذرد ،اما با اين حال حركتي نوين را در تاريخ معاصر ايران
بهنمايش گذاشت و نشان داد كه حقیقت ًا ميتوان كاري كرد ،هر چند جزیي! و تركيب اين جزءهاست كه ميتواند
سببساز باشد .ديگر تنها انديشيدن بهشاهراههاي بزرگ گذشته كارساز نيست و بايد بهسنگفرشهاي كوچكي
نيز فكر كرد كه زنان را بهيكديگر ميرساند .اين راه جديدي است كه البته عمدت ًا زنان آن را شروع كردهاند و
شايد خود آنها نيز پيشقراول گسترش آن باشند ،چراكه انديشه زنانه ،انديشهای انتقادي است و نه تفكربرانداز.
عمق بينش حركت اجتماعي زنان كه با تحول تدريجي همگام است ،توانايي و پتانسيل بسيار زيادي براي حركت
اصالحگرايانه دارد ،زيرا زنان لمس كردهاند كه تحوالت كالن سياسي ،در نهايت تغييري اساسي در زندگي اجتماعي
آنان ايجاد نميكند.
بنابراین اگر چنين تحوالت كالن سياسي با اصالحات و تحول تدريجي اجتماعي همراه نباشد ،آينده درخشاني
ن و راههاي خروج از
را براي زنان در پيشروي نخواهد داشت .در تشكلهاي مستقل زنانه است كه زنان نقصا 
بنبست را مييابند و در برخورد اجتماعي با هم با گروههاي گوناگون فكري و احيان ًا متضاد آشنا شده و برخورد
دمكراتيك را در عمل ميآزمايند .در عمل اجتماعي است كه زنان پي بهموارد زيادي ميبرند ،اما براي تحقق و
تبديل اين حرفها بهعمل اجتماعي ،تشكلهاي مستقل و علني الزم است تا عمل كند و پيش برود ،اما وقتي
تشكلهايي وجود ندارد كه سخن را بهابزاري براي پيشرفت و اصالح وضع كنوني تبديل كند ،حرف نيز بر باد خواهد
رفت .بهطور كلي سه مانع اصلي بر سر راه جنبش زنان در ايران قرار دارد كه عبارتند از:
 -1نبود تجربه مبارزه قانوني زنان در ايران؛
 -2حاكميت فرهنگ محفلگرايي بر روابط دروني جامعه زنان؛
 -3تسلط دو گرايش «نفيگرا» و «اثباتگرا» در حركت اجتماعي زنان ايران.
در مجموع ميتوان گفت جنبش زنان در جامعه ايران بهسه حوزه متفاوت قابل تقسيم است:
 -1حوزه تشكلهاي دولتي زنان كه در راستاي حفظ وضع موجود ،زنان را وارد صحنه فعاليتهاي سياسي و
اجتماعي ميكند.
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 -2محافل آرام ،بسته و محدود زنانه كه اثر اجتماعي كمي دارند و خواستههاي زنان را در حلقههاي شبانه و
آرام مطرح ميكنند.
 -3تشكلها و سازمانهاي مستقل زنان كه آزادانه و با هدفمندي بيشتر در جهت آگاهي بخشي زنان فعاليت
ميكنند و موجب تقويت جامعه مدني ميشوند.
در ادامه بحث جنبشهاي جديد زنان در ايران ،توزيع استاني تشكلهاي زنان در جدول زير ميآيد:
جدول شماره ( :)1توزيع استاني تشكلهاي زنان
ردیف

استان

تعداد

ردیف

استان

تعداد

1

آذربایجان شرقی

12

16

فارس

15

2

آذربایجان غربی

13

17

قزوین

11

3

اردبیل

10

18

قم

10

5

ایالم

10

20

کرمانشاه

30

6

بوشهر

34

21

کرمان

4

7

تهران

134

22

کهگیلویه و بویراحمد

4

8

چهارمحال و بختیاری

12

23

گلستان

27

9

خراسان رضوی

16

24

گیالن

4

10

خراسان جنوبی

3

25

لرستان

15

11

خراسان شمالی

1

26

مازندران

12

12

خوزستان

8

27

مرکزی

2

13

زنجان

16

28

همدان

13

15

29

هرمزگان

14

9

30

یزد

35

14
15

سیستان و بلوچستان
سمنان

جمع کل

527

 )3جنبش طرفداران محيطزيست در ايران
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ديويد گلدبالت )1996( 1معتقد است که سه شكل جهاني شدن زيستمحيطي وجود دارد:
1. D. Gold blatt
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اول ،آلودگيهاي فرامرزي نظير بارانهاي اسيدي كه بهوسيله اختيارات سرزميني دولت ـ ملت نميتوان جلوي آن
را گرفت .دوم ،وجود وابستگي متقابل زيستمحيطي بدان معنا كه وقوع حوادث در يك نقطه ميتواند بهنقاط ديگر
سرايت كند و حتي تأثيراتشان ممكن است جهاني شود .سوم ،تخريب منابع مشترك محيطزيست مانند آلودگي جو
و دريا كه بهطور بالقوه بر تمامی انسانهاي زنده و نسلهاي آينده تأثير ميگذارد.
عواملي كه موجب شد انديشههاي زيستمحيطي در چند دهه اخير گسترش چشمگيري پيدا كند ،متعددند
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بهطور حتم يكي از آنها تناسب مستقيم بين مضاميني كه جنبش محيطزيست مطرح کرد با ابعاد بنيادي ساختار
اجتماعي جديد است ،ابعادي كه در جامعه شبكهاي در حال شكلگيري از دهه  70بهبعد بهوجود آمد .علم و
تكنولوژي ،ابزارها و اهداف اساسي اقتصاد و جامعه شدهاند ،فضا و مكان تغييرشكل يافتهاند ،شكل زمان دچار
تحولي اساسي شده و هويت فرهنگي مقهور جريانهاي انتزاعي و جهاني ثروت ،قدرت و اطالعات شده كه از
طريق شبكههاي رسانهاي ايجاد شدهاند.
جنبشهاي محيطزيست داراي جهتگيريهاي سياسي گوناگون و خاستگاههاي اجتماعي مختلفي هستند .اين
ت بيشتر
جنبشها اگرچه مشمول جريانات مختلفي ميشوند كه گاهي داراي تضاد و اختالف هم هستند ،اما اين اختالفا 
تاكتيكي و بر سر اولويتهاست ،نه درباره خط و مشي اساسي دفاع از محيطزيست بر پايه ارزشهاي نوين انساني.
بنابراین خطوط اصلي گفتمانهاي موجود در جنبشهاي محيطزيست در چهار موضوع قابل جمعبندي است:
 -1انديشه سبز در واقع انقالب علم عليه علم است.
 -2نهضت محيطزيست ،مبارزهاي براي تغييرشكل ساختاري و بازتعريف تاريخي دو جلوه بنيادي و مادي جامعه
يعني زمان و مكان است.
 -3بهموازات مكان ،زمان نيز در جامعه شبكهاي در معرض خطر قرار ميگيرد و نهضت محيطزيست ميتواند
طرحي نو و انقالبي براي زمانبندي ارایه كند.
 -4جنبشهاي محيطزيست موجد آفرينش هويت نويني است.
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الف) جنبشهاي جديد محيطزيست
بحران محيطزيست يكي از مهمترين بحرانهاي جهاني بهشمار ميرود كه امروزه توسعه پايدار و بهدنبال آن كليه
شئون مادي و معنوي زندگي انسانها را بهخطر انداخته است .عالئم اين بحران هماكنون بهصورت آلودگي شديد
آب و خاك ،كاهش تنوع زيستي ،كاهش منابع طبيعي مانند آب ،مراتع و زمينهاي قابل كشت ،تغييرات اقليمي
و سوانح طبيعي اثر پذيرفته از آن مانند خشكساليها ،سيلهاي ويرانگر و رانش زمين ،بهگونهاي كام ً
ال محسوس
نمايان شده است که همگان را بهچاره انديشي فرا ميخواند.
جنبشهای زيستمحيطي از دهه  60و  70ميالدي در اروپا و امريكاي شمالي و برخي كشورهاي جهانسوم
بهظهور رسيدند و بهعنوان يكي از فعالترين جنبشهاي اجتماعي جديد با موضوع فراملي و تحت عنوان اساسيتر
حقوقبشر در اغلب كشورهاي جهان از جمله ايران طي دو دهه گذشته و تحت تأثير جهاني شدن وارد عرصه

دکتر سیدحسین نقوی

عمومي شده و اجتماعات و آحاد بسياري از مردم را با فعاليتهاي خود همراه ساخته است .فعاليتهاي جنبش
طرفدار محيطزيست در عرصه حقوقي نيز از مباني حقوقي محكم و بينالمللي برخوردارند.
ب ) سابقه جنبش محيطزيست در ايران
جنبش محيطزيست در ايران از اواسط دهه  1370شكل گرفت ولي هنوز آرمانهاي كلي خود را پيدا نكرده است.
سازمان غيردولتي زيستمحيطي ،حركت خود را زودتر بهعنوان يك تشكل غيررسمي از سال  1349آغاز كرد .در
اوايل سال  1370بهتدريج  4الي  5سازمان غيردولتي زيستمحيطي در كشور تشكيل شد که اين روند بهتدريج رو
بهافزايش نهاد و در حال حاضر بهاوج خود رسيده است.
فعاليت اكثر اين سازمانها ،آگاهسازي و آموزش است و غالب ًا درباره مسائل محيطزيست شهري كار ميكنند،
ولي برخي مسائل تخصصي مانند حيوانات ،توسعه روستايي ،بيابانزدايي و حفاظت از جنگل نيز در دستور كار آنها
ديده ميشود.
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ج ) مشكالت و موانع طرفداران محيطزيست در ايران
بحران محيطزيست يكي از مهمترين دغدغههاي جهاني بهشمار ميرود که براي رويارويي با آن ،بهدليل گستردگي
و پيچيدگي ،بههمكاري و مشاركت همهجانبه مردم جهان نياز است و سازمانهاي غيردولتي و بهويژه سازمانهاي
غيردولتي زيستمحيطي يكي از مهمترين ابزاري هستند كه ميتوانند اين مشاركت را جهتدهي و هدايت كرده و
با متمركز نمودن کوششهاي فردي ،بازدهي اين تالشها را افزايش دهند .پس از جمعآوري و بررسي اطالعات
گردآوري شده در مورد عملكرد ،مشكالت و موانع فعاليت سازمانهای غيردولتي طرفدار محيطزيست در ايران
ميتوان بهمشكالت ذيل اشاره كرد:
 -1كنترل شديد بهصورت آشكار و نهان بر فعاليت و حمايت اين سازمانها وجود دارد.
 -2تعريف مشخص و ثابتي از «سازمان غيردولتي» وجود ندارد.
 -3قوانين خاص و عام موردنياز فعاليت سازمانهاي غيردولتي زيستمحيطي وجود ندارد.
 -4مراكز ثبت و ارایه مجوز در رابطه با ثبت سازمانهاي غيردولتي زيستمحيطي متعدد است.
 -5ساختارهاي تشكيالتي كه در اشكال مختلف اساسنامههاي موجود بهاين تشكلها ديكته ميشود ،نامناسب
است.
 -6عدم بهرهوري از پشتيباني مالي و اقتصادي ،يكي ديگر از مشكالت جنبش طرفداران محيطزيست در ايران است.
 -7ناآشنا بودن مردم يا فقدان فرهنگ كارهاي جمعي.
 -8مشكالت داخلي سازمانهاي غيردولتي از جمله مسائل مديريتي و روابط بين افراد تشكلها.
 -9وجود فاصله بين سازمانهاي غيردولتي ،زيستمحيطي ايران از يكسو و سازمانهاي غيردولتي و نمايندگيهاي
سازمانهاي وابسته بهسازمان مللمتحد در كشور از سوي ديگر.
همانطور كه ديديم ،جنبشهاي اجتماعي جديد در ايران در حال شكلگيري و ورود بهصحنههاي سياسي و

111

جنبشهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران

اجتماعي هستند و بهرغم مشكالت و موانع موجود ،اين ادعا كه جنبشهاي اجتماعي جديد در ايران بهبازيگران
تأثيرگذار در عرصه سياست عمومي تبديل شدهاند ،دور از واقعيت نيست .جمعبندي جنبشهاي جديد در ايران و
مختصات آنها در جدول زير نشان داده شده است:
جدول شماره ( :)2نماي جنبشهاي اجتماعي جديد در ايران
ویژگیهای جنبش

نوع شکاف نسلی

نوع گفتمان

محفل و شکلگیری

جوانان

شکاف نسل

گفتمان مادی

محافل تفریحی،

اول  /دوم

و لذتجویی

منازل ،ورزشی

زنان
الئیک

شکاف جنسیتی
شکاف نهاد

محیط زیست

حقوق زنان

تشکلهای هنری

سیاسی و اعتراض

سکوالر

انجمنهای علمی

عدم مشارکت

سبزها

NGOها
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محرومان
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طبقه متوسط جدید
در شهرها
طبقه متوسط جدید
و روبهرشد
همپوش در سایر
جنبشها

تبلیغاتی ،آموزشی

طبقه متوسط جدید

و فرهنگی

شکاف قومی  /ملی قومیتگرایی
شکاف حقوق

گفتمان جهانی

خاص  /عام

حقوقبشر

شکاف فقیر  /غنی

عدم مشارکت

و فرهنگی

NGOها،
دانشجویی

حقوق بشر

اعتراضآمیز

فمینیسم و

حفاظت محیطزیست
قومی

شرکت

NGOها،

دین  /دولت
شکاف تخریب /

وجه اعتراض

قلمرو و تأثیر اجتماعی

عدالت

نحوه اثرگذاري سياسي جنبشها

NGOها و
نهادهای رسمی
تودهای

عدم مشارکت

طبقه متوسط

فرهنگی و آگاهانه

رو بهپایین

آموزش ،گزارش

طبقه متوسط جدید

فشار بر دولت

و اقلیتها

اعتصاب و تجمع

متوسط روبهپایین

جنبشهاي اجتماعي جديد ،روشهاي غيرمتعارفي را براي دخالت در تصميمگيريهاي سياسي حكومت دنبال
ميكنند و همانگونه كه هابرماس معتقد است ،آنها بدون استفاده از خشونت و شيوههاي خشن ،از طريق عقالنيت
ارتباطي دگرگونيهایي آرام و سامانبنديهاي جديدي ايجاد ميكنند .اين جنبشها با بهرهگيري از روشهاي
اقناعي و قهرآميز ،در اغلب موارد دست بهاقدامات بديع غيرسنتي و غيررسمي ميزنند .بر اساس اصول دموكراسي
كه در كشور ما نيز حداقل در حد ضعيف بهويژه در حوزه مشاركت سياسي در انتخابات صورت ميپذيرد ،تصميمات
حكومتي ميتوانند مورد مخالفت مخالفان پارلماني قرار گيرند .اما جنبشهاي اجتماعي جديد اقداماتي خارج از
رويههاي جاري مشاركت سياسي انجام داده و اقدامات مشاركتي را تقويت ميكنند.

دکتر سیدحسین نقوی

 )1تأثير جنبشها بر سياستهاي عمومي
جنبشهاي اجتماعي بر حوزه سياست عملي 1تأثيرگذارند .بهطور كلي جنبشهاي اجتماعي براي بيان نارضايتي
از سياست موجود در يك حوزه مفروض شكل ميگيرند؛ گروههاي محيطزيست ،خواستار دخالت براي حفاظت از
محيط شدهاند ،طرفداران حقوقبشر خواستار رعايت حقوق شهروندي شدهاند و جنبش زنان با تبعيض عليه زنان
بهمبارزه برخواستهاند.

الزم بهتوضيح است كه «طرح نارضايتيها از وضع موجود» فارغ از ماهيت موضوع بهتنهايي سياست عملي
را تحت تأثير قرار ميدهد .از اينرو تمايز نهادن بين جنبشهاي سياسي و فرهنگي بديهي است ،چرا كه جنبشهاي
سياسي از يك منطق نهاديتر و جنبشهاي فرهنگي از يك منطق سمبليكتر پيروي ميكنند ،اما تمامی آنها
تقاضاهايي را از نظام سياسي مطرح ميسازند.
بهطور خالصه ،تأثيرگذاري جنبشهاي اجتماعي جديد در حوزه سياست عمومي جامعه ايران طي دو دهه
گذشته بيانگر حد مقبولي از تأثيرگذاري است ،بهطوري كه قابل ارزيابي و ارایه میباشد .عالوه بر اين جنبشها
با بهرهگيري از دستاوردهاي تكنولوژي ،رسانهها و وسايل ارتباط جمعي از جمله شبكه جهاني اينترنت بر حوزه
سياست عملي اثرگذار بودهاند .همچنین تأثير آنها بر فرهنگ و افكار عمومي از موارد ديگر تحقق دستاوردهاي
جديد فعاليت این جنبشهاست.

1. Actual Policy
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 )2تأثير جنبشها بر وجوه دموكراسي
در حوزه مطالعات جامعهشناسي ،جنبشهاي اجتماعي جديد بهعنوان كارگزاران جديد تغيير اجتماعي شناخته شده
که با استفاده از تكنولوژي ارتباطي ،رفتارهاي دموكراتيك را بسط ميدهند و بهوسعت و قلمرو عمومي و همگاني
كمك ميكنند و منشأ تحوالت ميشوند .جنبشهاي اجتماعي ،كنشگران اجتماعي هستند ،اما وانمود ميكنند كه
در صدد تحول در جامعه میباشند ،آنها میکوشند سطح كنترل و همگرايي را تقليل داده و روابط اجتماعي را دچار
گسست كنند .بستر كار آنها دولت ،بازار و كار نيست ،بلكه جامعه مدني است.
جنبشهاي اجتماعي جديد در ايران طي دو دهه گذشته خواستار تمركززدايي از قدرت سياسي ،مشورت دولت
با شهروندان ذينفع در مورد موضوعات خاص يا درخواست دادرسي عليه تصميمات دولت هستند .جنبشهاي اجتماعي
بهعنوان نهادهاي مدني بهگونهاي فزاينده با دولت تعامل ميكنند و وجوهي از دموكراسي از پايين را بهنمايش
ميگذارند .طرح اعتراض بسيار مهم است ،اما مهمتر از آن تأثيرگذاري بر سياستهاست .شواهد بسياري ميتوان ارایه
كرد كه هر سه جنبش زنان ،حقوقبشر و محيطزيست در ايران موفق بهتأثيرگذاري بر روي سياستها شدهاند.
فرآيند تعامل بين جنبشها و نهادهاي رسمي سياسي ،زمينههاي مناسبي براي شكلگيري دموكراسي مستقيم
را فراهم ميكنند و ميتوانند مكمل دموكراسي نمايندگي باشند .درخواست رفراندوم از سوي جنبشهاي اجتماعي،
راه ديگري براي تقويت جنبشها بهمنظور بسيج منافع و ورود بهحوزه عمومي است.
بنابراین در يك جمعبندي ميتوان گفت که جنبشهاي اجتماعي جديد در ايران اول با خلق عرصههاي
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نوین براي سياستگذاري عمومي و دوم ايجاد ساختارها و نهادهاي الزم و پاسخگو بهتقاضاهاي جنبشها در نظام
سياسي و سوم در ايجاد كانالهايي براي بهنمايش گذاشتن دموكراسي مستقيم و توجه نظام سياسي بهافكار عمومي
و موجهايي كه جنبشها در جامعه بهراه انداختهاند ،بهتقويت دموكراسي كمك نموده و يا حداقل كانالهاي جديدي
براي دسترسي بهنظام سياسي ايجاد كردهاند.
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 )3تأثير جنبشها بر مبادله و تعامل حوزه عمومي در سطح فرامرزي
فعاليت جنبشهاي اجتماعي در ايران فرآيندي دو سويه است و در نتيجه ،تأثيرگذاري دوجانبهاي را در پي دارد .از
يكسو فعاليت جنبش تجمع ،تراكم و ساماندهي شهروندي را بهدنبال دارد كه طي آن ارزشها و هنجارهاي جديد
را بهمجموعهاي تبديل كرده و در نتيجه شهروندان را بهعضوي از بازيگران جمع تبديل ميكند و از سوي ديگر،
جنبشها داراي تعامالت فرامرزي بسياري هستند .تأثيرات فرامرزي جنبشها از طريق كانالهاي تسريعكننده
ارتباطات از جمله شبكه جهاني اينترنت بیشتر شده است .ايدههاي جنبشهاي جديد ،ايدههایي منطقهاي ،سرزميني
و محلي نيستند ،بلكه ايدههایي جهان شمول میباشند .حقوقبشر ،حفظ محيطزيست ،حقوق برابر زنان و  ...ملي
و منطقهاي نيستند و بههمين جهت با سرعت مرزها را در مينوردند و بدينترتيب تنها تأثيرات دروني ندارند ،بلكه
تأثيرات بيروني بسياري دارند .امروزه جنبشهاي زنان ،حقوقبشر ،محيطزيست و صلح از جمله جنبشهاي جهاني
شناخته شدهاند ،بهطوري كه بهصورت همزمان در سراسر كشورهاي جهان ،توسعهيافته و با شباهتهاي بسياري
فعاليت ميكنند و موجب ترويج و گسترش ارزشها و هنجارهاي مشابهي در كشورهاي در حال توسعه ميشوند.
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 )4تأثير جنبشها بر تكثر قدرت
از منظر گفتماني ،جنبشهاي اجتماعي جديد در پي ايجاد گفتمان متكثر هستند .اين جنبشها بهجاي همگونسازي
()10
و يكسانسازي فرهنگي در پي ايجاد ارزشهاي مشترك بين مليتهاي داراي عقايد مختلف هستند .از سوي ديگر،
فعاليت جنبشهاي اجتماعي موجب افزايش بالقوه بازيگران غيرنهادي براي دخالت در توزيع قدرت شده است و
بههمين جهت جنبشها بهمثابه «كارگزاران تغيير اجتماعي» عمل ميكنند و بهقول هابرماس در پي خلق فضاي
«كثرتگرايانه» تصميمگيري سياسي هستند.
تمامی افرادی كه پيرامون تأثيرگذاري جنبشهاي اجتماعي جديد مطالعه و پژوهش ميكنند بهاين قاعده كلي
معتقدند كه جنبشهاي اجتماعي ،شكلي از ساماندهي ضعيفترين گروهها در جامعه هستند و اثرگذاري آنها را با
توجه بهچنين قاعدهاي بايد ارزيابي نمود.
تحولي كه در عصر جهاني شدن در حوزه ارتباطات رسانه رخ داده و موجب فشردگي فضا ـ زمان گرديده و
امكان دسترسي بهاطالعات را سرعت بخشيده و بهجنبشهاي اجتماعي هويت فراملي و جهاني داده ،دستاوردهاي
مهمي را براي افزايش ميزان اثرگذاري جنبشهاي اجتماعي بر عرصه سياست داشته و دو مانع محدودكننده نيروي
بالقوه جنبشهاي اجتماعي بر عرصه سياست يعني سازماندهي ضعيف و فقدان كانالهاي دسترسي بهنظام سياسي

دکتر سیدحسین نقوی

را دچار تغيير و تحول كرده است ،بهگونهای كه جنبشهاي اجتماعي جديد در جهت مشابهي در حال توسعه يافتن
هستند و در مراحل شكلگيري هويت جمعي ،سازماندهي ،فعاليت ،اعالم اعتراض تا تأثيرگذاري بر نظام سياسي
رو بهرشد هستند .منابع جنبشها در حال افزايش است و خود جنبشها در حال نهادينه شدن میباشند .شبكههاي
خرده فرهنگ از سوي جنبشها در حال افزايش و كانالهاي دسترسي بهنظام سياسي در حال تكثر است.
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در اين مقاله سعي شد بهمتن و بافت زندگي در جامعه سياسي توجه شود تا رابطه بين حوزه سياست و ساير
حوزههاي اجتماعي درك شود و هماهنگي سياست با كردارهاي ديگر زندگي روزمره نشان داده شود .شرايط
اجتماعي جوامع از جمله ايران ،در حال حاضر در بستر جهاني شدن بهطور فزايندهاي بهسوي پيچيدگي ،بيسازماني
و غيرقابل پيشبيني بودن حركت ميكند .در چنين وضعيتي گستره ،سرعت و تعداد نيروهاي اجتماعي در حال
افزايشاند و موجب پيدايش روشها و شيوههاي جديد در زندگي روزمره ميشوند و امكانات و فرصتهاي جديدي
را بهوجود ميآورند که البته مشكالت جديدي را هم در پي خواهند داشت .در اين بين ،يكي از مفروضات مهم
و اساسي تغيير و تحول مفهوم «توسعه» است .مفهوم توسعه همانند ساير مفاهيم علوم اجتماعي دچار تحوالت
عميقي شده بهطوري كه با شاخصهاي دوره مدرنيته قابل ارزيابي نيست .زندگي اجتماعي جوامع و كشورها در
هزاره سوم با مسائل مهم زيستمحيطي ،حقوقبشر ،برابري و حقوق زنان ،بازار ارزان اطالعات و مبادله آن ،صلح و
ورود بازيگران غيردولتي به عرصه سياست روبهروست .هر يك از موارد مذكور از جمله شاخصهاي مؤثر بر مفهوم
توسعه بوده و مفهوم توسعه را از گذشته متمايز ميسازد.
در اين مقاله ،گسترش وجوه دموكراسي ،ارتباطات فرامرزي و تكثر قدرت بهعنوان شاخصهاي ارزيابي
تأثيرگذاري فعاليت جنبشهاي اجتماعي جديد مورد توجه و بررسي قرار گرفت و در نهایت جمعبندي مقاله اين
است كه جنبشهاي اجتماعي جديد در ايران با بهرهگيري از دستاوردهاي جهاني شدن بهويژه انقالب انفورماتيك
و پيدايش جامعه شبكهاي و تضعيف نقش نظارتي و كنترلي دولت ،هزاران شهروند را بهعرصه فعاليت جنبشها
كشانده و آنها با افزايش سطح آگاهي عمومي ،آموزش شهروندي ،پرداختن بهموضوعات مهم جهاني همانند
حقوقبشر و محيطزيست موجب طرح تقاضاها و مطالبات و باالخره گاهي اعتراض بهوضع موجود شده و گسترش
حوزه عمومي ،ترويج برخي وجوه دموكراسي و برقراري ارتباطات فرامرزي و تكثر نخبگان اجتماعي را در پي داشته
که زمينهساز توسعه سياسي در ايران شدهاند.
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