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چکیده
در سه دهۀ اخیر ،جنبشهای اجتماعی متعددی در ایران ظهور کرده است .این مقاله بهدنبال بررسی این ظهور و گسترش
جنبش ها در جامعۀ ایران معاصر است .ما با چارچوب نظری ترکیبی ،برگرفته ازنظریههای جنبشهای جدید اجتماعی و
همطرازی فریمها و به روش اسنادی ،سه بُعد مهم هریکاز جنبشهای اجتماعی را بررسی کردهایم :تضاد اجتماعی ،کنشگران ،و
مطالبات .این جنبشها عالوهبر تضادهایشان ،بر مبنای دامنۀ دربرگیرندگی در دو دسته جنبشهای فراگیر و جنبشهای محدود
دستهبندی شدهاند .جنبشهای شهری ،معلمان و کارگران بهدلیل دامنۀ دربرگیرندگی محدود به خودشان در ردیف جنبشهای
محدود ،و جنبشهای اصالحات ،زنان ،دانشجویی و جنبش دیماه  1396بهعنوان جنبشهای فراگیر در نظر گرفته شدهاند.
یافتهها نشان میدهد تضادهای متعدد و متنوعی بستر ظهور جنبشهای اجتماعی در سه دهۀ اخیر بودهاند .این تضادها شامل:
نحوه ارائه خدمات شهری ،سیاستگذاری اقتصادی ،رویههای اجتماعی و شیوۀ حکمرانی میشود .کنشگران این رخدادها ،چه
در جنبشهای محدود و چه در جنبشهای دربرگیرنده ،متکثر بوده و از جایجای جامعۀ ایرانی برآمدهاند .مطالبات این
جنبشهای اجتماعی بهرغم پراکندگی ،حول عدالت اجتماعی ،بهبود سیاستگذاریها و حکمرانی مطلوب قابل دستهبندی
هستند .ما نتیجه گرفتهایم که این ظهور پرتعداد جنبشهای اجتماعی ،نتیجۀ تضادهای حلنشده در بخشهای مختلف جامعۀ
ایرانی است .مختصات تکینه جنبشها ،بهویژه تضادها و کنشگران متکثر و برآمده از اغلب بخشهای جامعه ،بیانگر پدیدار شدن
«جمعیت معترض» در ایران معاصر است .جمعیت معترض نیروی بیشکل/پرشکل اجتماعی جدیدی است که در سرتاسر جامعه
بهدنبال تغییر اجتماعی با مطالبۀ مشخصِ برقراری عدالت اجتماعی و برابری است.
واژگان کلیدی :تغییر اجتماعی ،جمعیت معترض ،جنبش اجتماعی ،جنبشهای شهری ،عدالت اجتماعی
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Abstract
Numerous social movements have been emerged in Iran over the past three decades.
The aim of this article is to analyse this emergence and diffusion. Constructing a
mixed theoretical framework, taken from New Social Movements theory and Framing
Alignment theory, and conducting a documentary research, we analyse three main
properties of the movements: social conflict, participants, and demands. We classified
the movements based on their conflicts as well as their inclusiveness in two types:
inclusive and exclusive. Urban movements, teachers’ movements, and workers’
movements are exclusive type because they concentrated on their own demands.
Reform movement, women's movement, students' movements, and the 2017 uprising
are inclusive ones because they spoke for society and had inclusive demands. The
findings show that various conflicts have been the matrix of the movements. They
include providing urban services, economic policies, social practices, and the manner
of governmentality. The participants in both types have been diverse and come from
all parts of the society. Despite diversity, the demands of the movements can be
categorised into social justice, improvement of policies, and better governmentality.
We concluded that the emergence of the numerous social movements is the result of
dissolved social conflicts in different parts of the society. The special properties of the
movements, specifically diverse conflicts and participants who come from all parts of
the society, shows the appearance of “challenging public” in Iran. The challenging
public is a shapeless/ polyshape new force who seeks social change with a specific
demand for social justice and equality.
Key Words: social change, challenging public, social movement, urban movements,
social justice
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مسئله پژوهش
پس از پایان جنگ و از دهه هفتاد به بعد ،جنبشهای اجتماعی و کنشهای جمعی متعددی رخ
داده است .جنبشهای شهری در شهرهای مختلف به نحوه ارائه خدمات شهری و یا تقسیمات
کشوری ،و کنشهای جمعی کارگران بطور مستقل یا در قالب تشکلهای کارگری ،از اولین
نمونهها بودند .سپس و در حالیکه این نوع کنشهای جمعی همچنان داشت ،جنبشهای
اجتماعی فراگیرتری ظهور کردند که مطالبات پهندامنهتری داشتند .برای نمونه ،کنشهای
جمعیِ جنبش دانشجویی بسط یافت ،چالشگری جنبش زنان به آرامی آغاز شد ،جنبش معلمان
پدیدار گشت ،خیزشهای مدنی در آستانه انتخابات مختلف به ظهور جنبش اصالحات انجامید،
و از نیمههای دهه نود کنشهای جمعیِ اعتراضی جدیدی ظهور کرد.
گرچه تاریخ معاصر ایران همواره روایتگر کنش های جمعی و اعتراضات مختلف مردم
بوده است ،ظهور پرتکرار و متعدد جنبش های اجتماعی در سه دهه اخیر حائز اهمیت است.
دامنه جنبش های اجتماعی در این دوره بشدت متنوع بوده است ،و از موضوعات خاص و
محدود تا موضوعات عام و فراگیر را دربر دارد .کنشگرانِ گوناگون این جنبش ها فاقد تمرکز
در بخش خاصی از جامعه ایرانی هستند .اشکال کنش جمعی ،نسبت به گذشته ،از تنوع
بیشتری برخوردار است.
پژوهشگران در تحلیل این جنبشهای اجتماعی عموماً بر دو وجه فقر و تهیدستان برای
گونهای از اعتراضات ،و مدرنیزاسیون و طبقۀ متوسط جدید برای گونۀ دیگری ،تأکید دارند .مدل
تحلیلی عموماً مسیری تکخطی را دنبال میکند که بر پایۀ چرخش سیاستگذاری
اقتصادی/مد رن شدن ایران ،نیروهای جدید ظهور کرده و مطالبات طبقۀ تهیدست/متوسط جدید
بستر وقوع جنبشهای اجتماعی میشود .این مدلهای تحلیلی از چند کاستی مهم ،مانند فقدان
تمایز میان تضادهای اجتماعی و بسترهای غیر اجتماعی ظهور این تضادها ،توضیح نارسای
رابطه میان مفاهیم کالن و رخدادهای خاص و اتصال فراتاریخی رخدادها به گذشتۀ تاریخی،
رنج میبرند .این جهانشمولیِ مفهومپایه سبب میشود جزئیات تاریخی ازنظر عزل شود.
این مقاله درصدد است از خالل تجزیه وتحلیل ماهیت تکینه این جنبش های اجتماعی،
ظهور یک نیروی جدید اجتماعی غیر طبقاتی را ب ررسی کند .پرسش اصلی ما این است :کدام
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دگرگونی در حامالن تغییرات اجتماعی ،ظهور و گسترش جنبش های اجتماعی را از دهۀ هفتاد
به بعد توضیح می دهد؟ به نظر ما در این نوشتار ،در کنار تغییرات اجتماعیِ با اهمیت (مانند
تغییر ترکیب جمعیتی ،رشد فزایندۀ شهرنشینی ،گسترش آموزش و دسترسی به اطالعات،
جهانی شدن و ،)...جنبش های سه دهۀ اخیر بهرغم ماهیت های تکینه متفاوت ،حول تضادهایی
مانند نحوۀ حکمرانی و سیاستگذاری ها ،و مطالباتی مشترک مانند برابری و عدالت،
مفصلبندی شدهاند .هم آیندی متغیرهای بسترساز ازیکسو و تضادها و مطالبات تازه
ازسوی ِدیگر ،نیروی اجتماعی تازه ای را خلق کرده است که لزوماً با مفهوم طبقاتی همخوان
نیست .این نیروی جدید اجتماعی ،فراگیرتر و متشکل از کنشگران بی شمار سه دهۀ اخیر
است .به جای طبقۀ متوسط ،ما در این مقاله از شکلگیری «جمعیت معترض» یاد میکنیم که
سبب ماهیت متفاوت جنبش های اجتماعی اخیر ایران نسبت به رخدادهای پیشین است.
جمعیت معترض ،کوچک تر از جامعه و بزرگتر از همۀ مقوله های فرافردی ،مانند سازمانها،
گروه ها ،طبقات و جنبشهای اجتماعی است.
برای مطالعۀ جنبشهای اخیر ،اوالً ماهیت اجتماعیِ مشخص آنها ،یعنی تضاد اجتماعی
اختصاصی هر یک از این جنبشها ،بررسی میشود .ثانیاً ،نقشهای از کنشگران و نیروهایی که به
جنبشها میپیوندند ،تهیه میشود .عالوهبر ایندو ،مطالباتی که هر یک از جنبشهای اجتماعی
مورد مطالعه به زبان آورده و برای آن مبارزه کردهاند ،بازشناسی میشود .از این طریق ،امکان به
سخن درآمدن خود رخدادهای تکین و داللتهای عام آنها بهوجود میآید .در ادامه ،برای
بررسی پدیدۀ ظهور و گسترش جنبشهای اجتماعی اخیر ایران ،این پژوهش بهشیوۀ استقرایی از
جزء یعنی رخدادهای تکین ،به کل یعنی تحلیل یکی از مهمترین حامالن تغییرات اجتماعی در
جامعۀ ایران کنونی ،یعنی جمعیت معترض ،حرکت میکند .بدینترتیب ،برای تصریح مسئله
پژوهش ،یعنی تحلیل ظهور جنبشهای اجتماعی در ایرانِ پس از دهۀ هفتاد ،این پژوهش ،ذیل
پرسش اصلی پیشگفته ،بهصورت مشخص چهار سؤال جزئیتر در برابر خود قرار میدهد.
جنبشهای اجتماعی بر مبنای چه تضادهایی شکل گرفتهاند؟ کنشگرانی که به این جنبشها
میپیوندند کیستند و از کجای جامعه میآیند؟ این جنبشها چه مطالباتی در سر میپرورانند؟ آیا
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میتوان مجموعه تضادها ،هویتها و مطالبات این جنبشها را بهصورت عامتری دستهبندی کرد
که قادر به ارائه تصویری از حامالن تغییر اجتماعیِ جامعۀ ایرانیِ امروزین باشد؟

ادبیات تحقیق ،مرور مفهومی و نظری
پژوهشها دربارۀ جنبشهای اجتماعی اخیر در ایران را میتوان در دو دستۀ اصلی قرار داد .دستۀ
اول ،شامل گروهی از پژوهشگران است که به فقر ،محرومیت نسبی و طبقات فرودست توجه
کردهاند .گروه دوم ذیل نظریههای مدرنیزاسیون قرار میگیرند که به نقش طبقۀ متوسط در ظهور
جنبشهای اجتماعی متمرکز هستند.
پژوهشهای معطوف به فقر و فرودستان .پرویز پیران برای تحلیل جنبشهای شهری در
ایران ،به رهیافت فقرمحور رسیده است .بهباور پیران ،رابطۀ مستقیمی میان فقر در مناطق
فرودست شهری و جنبش اجتماعی وجود دارد (پیران .)1384 ،بیات ( )1379پدیدهای به نام
«جنبش تهیدستان» را تحلیل میکند که بهآرامی حوزۀ کنش خود را گسترش میدهند و در برابر
برنامه و اقدامات کالن جامعه مقاومت میکنند .او در مطالعات بعدی خود ،این «پیشروی آرام» یا
«ناجنبشهای اجتماعی» را به همۀ شهروندان تسری میدهد که با مقاومت خود زمینۀ تغییر را
بهوجود میآورند (بیات .)2013 ،پژوهش دیگری (سیفزاده و گلپایگانی )1388 ،سرخوردگی
اجتماعی و اقتصادی را موجب اقبال انتخاباتی به خاتمی و شکلگیری «جنبش دوم خرداد»
میداند .این محور استدالل در پژوهش مددی و همکاران ( )1398هم دیده میشود که با تمرکز
بر «اغتشاشات» دیماه  ،1396آن را ازجمله چالشهای سیاسی اجتماعی فقر و نابرابری در نظر
گرفتهاند .بهطور خالصه ،نظریههای مبتنی بر فقر و طبقات محروم جامعه ،قادر به توضیح بخشی
از رخدادهای اعتراضی هستند .با اینحال ،آنها در برابر این پرسش که اگر فقر موجب ظهور
جنبشهای اجتماعی است ،چرا در مناطق محروم همواره شاهد اعتراضات فقرمحور نیستیم،
پاسخی ارائه نمیکنند .همانگونهکه ترو )1998( 1تصریح میکند ،عالوهبر فقر و نارضایتی،
عوامل دیگری مانند فرصتهای ساختاری برای ظهور جنبش اجتماعی ضروری است.
نظریههای مدرنیزاسیون .بسیاری از پژوهشهای دیگر به روند مدرن شدن جامعه و
پیامدهای آن بهعنوان بستری برای ظهور جنبشها توجه کردهاند .این نظریهها یا در قالب تأثیر
1 Tarrow
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مستقیم مدرنیزاسیون ،یا ظهور طبقۀ متوسط ،یا بروز مطالبات دموکراسیخواهانه به موضوع
پرداختهاند .آزادارمکی با تحلیل تغییرات اجتماعی و فرهنگی ،به ظهور نیروهای جدید اجتماعی
توجه دارد .به عقیدۀ او این نیروهای اجتماعی جدید (مانند زنان ،جوانان و طبقۀ متوسط) در
«شکلدهی تغییرات اجتماعی» (1384الف )169 :نقش دارند .بهعقیدۀ آزادارمکی (1384ب)
جنبش اصالحطلبی محصول «طبقۀ متوسط جدید» است .چنین تحلیلی از نقش طبقۀ متوسط
توسط پژوهشگران دیگر (برای نمونه :بشیریه1387 ،؛ خرمشاد و کرد )1398 ،نیز ارائه شده
است .زیباکالم و همکاران ( )1389معتقدند در نیمۀ اول دهۀ هفتاد با رشد طبقۀ متوسط جدید،
مطالبات جدیدی شکل گرفت .جالییپور ( )1391گرچه تأکید ویژهای بر طبقۀ متوسط ندارد ،از
خالل تحلیلهای خود به اهمیت طبقه و نیز روند مدرنیزاسیون اذعان میکند .تبار پژوهشهای
معطوف به نقش طبقۀ متوسط ،به تحلیل اشرف و بنوعزیزی ( )1387از انقالب اخیر بازمیگردد.
مهمترین نقدی که به این پژوهشها وارد است ،تهنشستهای مارکسیستی آن است .اهمیت قائل
شدن بیشازحد برای نقش «طبقۀ متوسط» ،بیانگر جهتگیری ذهنی پژوهشگران بهسوی نظریۀ
حزب پیشگامِ لنین است .عالوهبرآن ،چنان عواملی که برای ظهور «طبقۀ متوسط» در دوران
کنونی برجسته میشود ،امروزه چندان گسترش یافته که دیگر نمیتوان آنها را پدیدهای استثنایی
در نظر گرفت .برای نمونه ،تغییر سبک زندگی روستایی و تشابهات فراوان آن با زندگی شهری،
دسترسی فراگیر به آموزش عالی ،نفوذ اعجابآور رسانههای مجازی و تغییر ماهیت کسبوکار،
در عمل موجب شده تفاوتهای «طبقاتی» چندانی در نقاط مختلف مشاهده نشود.
ما برای روشنسازی موضع نظری خود ،در این مقاله ،ترکیبی از نظریۀ جنبشهای اجتماعی
جدید و نظریۀ همطرازی چارچوبها (ترو1998 ،؛ اسنو )1986 ،1استفاده کردهایم .نظریۀ اول،
زاویۀ تحلیلی بسیار مؤثری برای فهم بسترهای ظهور جنبشهای اجتماعی و چگونگی بههمپیوستن
کنشگران ارائه میدهد .این نظریه به برآمدن نوع جدیدی از قدرت و «مناسبات اجتماعی» توجه
دارد که با شکلگیری چنین مناسباتی ،تضادهای اجتماعی موجود با «ایجاد مشارکت وابسته» ،بیاثر
میشوند (تورن .)9-8 :1971 ،2هرآینه مردم به مبارزه علیه این وضعیت برخیزند ،جنبشهای
اجتماعی ظهور میکنند .بدینترتیب جنبشهای اجتماعی «رفتارهای مبتنی بر تضاد» هستند که از
1 Snow
2 Touraine
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حدود نظام هنجارین موجود خارج میشود (ملوچی .)795 :1985 ،1برای این منظور ،هویت
جمعی هدف و ابزار این نوع کنشها است .این هویت بهطور مداوم از طریق گفتگوهای درونی
میان کنشگران نوبهنو میشود و هیچگاه تثبیت نمیشود .برای تورن جنبشهای اجتماعی «هیچ مبنا
و مطالبهای جز کشمکش نیروهای اجتماعی برای کنترل تاریخمندی و کنش جامعه برای خود
ندارد» (تورن .)9 :1985 ،بر اساس این نظریه سه مؤلفه اصلی جنبش اجتماعی عبارتنداز :تضاد،
کنشگر و مطالبه .نظریۀ دوم بهشیوه ادراک از موقعیت نامناسب فعلی توسط کنشگران و راهِ رهایی
از آن ،معطوف است .با همطرازی «جهتگیریهای ادراکی سازمانهای جنبش اجتماعی و افراد
جامعه» (اسنو ،)464 :1986 ،امکان بسیج کنشگران مهیا میشود.

روش تحقیق
این پژوهش با جهتگیری روششناختی کیفی انجام میشود .دلیل انتخاب روش کیفی آن بود
که اوالً این پژوهش درصدد تبیین و تعمیم نیست؛ ثانیاً موضوع مورد مطالعه فارغ از ابعاد و
ویژگیهای کمّی آن ،بهخودیخود دارای اهمیت است .گردآوری دادهها با تکنیک مطالعات
اسنادی انجام شد (گارفینکل1962 ،2؛ بریمن .)2012 ،3منابع اسنادی شامل اسناد رسمی ،کتب،
مقاالت یا گزارشها ،دستنوشتههای شخصی ،فیلم ،عکس ،مطالب تولید شده در فضای مجازی
و ...میشود .در این مقاله متناسب با پرسشهای اصلی تحقیق ،برای حفظ تکینهبودگی جنبشها،
آنها از سه بُعد اصلیِ تضاد ،کنشگران و مطالبات موردبررسی قرار گرفتند.
دادههای چندگانه این پژوهش عبارت است از :مجموعه تولیدات رسمی ،رسانهای یا مجازی
دربارۀ این جنبشها ،که همگی پیش از انجام تحقیق تولید شدهاند .این اسناد شامل :محتواهای
کنشگران یا سازمانهای جنبشی ،گزارشهای نشریات معتبر ،فیلم و عکس میشود .برای روایی
اسناد از یک معیار مشخص استفاده شد ،یعنی سخن گفتن دربارۀ موضوع و از سوی کسانی که
شایستگی سخن گفتن دراینباره را دارند .فیلمهای مورد استناد در این پژوهش از سایت
یوتیوب با جستجوی کلیدواژهها در یک دورۀ زمانی مشخص تهیه شده است .درنهایت ،اسناد از
طریق کلید واژگان مرتبط با سؤاالت تحقیق ،جمعآوری و کاویده شدهاند.
1 Melucci
2 Garfinkel
3 Bryman
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برای اعتبار پژوهش ،عالوهبر عموم شیوههایی که در روشهای پژوهش کیفی برای اعتبار
پژوهش بهکار میرود ،بهضرورت برخورداری تحلیل از ماهیت پراگماتیک (تیلور،)2001 ،1
یعنی پژوهش قادر باشد بنیانی برای پژوهشهای بعدی مهیا کند ،توجه شده است .بهعالوه،
پژوهشگران با ارائه یافتههای خود به همکاران و یا برخی افراد جامعۀ هدف ،اعتبار یافتههای
خود را سنجیدهاند.
جنبشهایی که در سه دهۀ اخیر رخ دادهاند ،از پراکندگی وسیعی برخوردارند .ما برای
سنخشناسی رخدادها ،آنها را در قالب تضادهایی که بستر وقوع آنها بودهاند ،بازشناسی کردیم.
با دستهبندی این رخدادها بر مبنای تضادهای آنها« ،سنخهایی» در اختیار ما قرار گرفت که
درواقع« ،چیزی جز خالصه افراد» (دورکیم ،)93 :1368 ،2یعنی مشارکتکنندگان ،در جنبشها
نیستند .عالوهبر تضادها ،دامنۀ دربرگیرندگی آنها را نیز متمایز کردیم .دستهای از تضادها حول
سیاستگذاریهای کالن اقتصادی و نحوۀ تقسیم و توزیع منابع مادی و فرامادی جامعه ،و برخی
سیاستگذاریهای خرد شکل گرفتهاند .دستۀ دیگری از جنبشها از چالش با رویکردهای
حکمرانی ،سر برآوردند .بخشی از تضادها ،به رویههای اجتماعی و فرهنگی و پیوند آنها با
سیاست مربوط است .یک دسته از تضادها به هویت و فرهنگ قومی بازمیگردد .گروهی از
اعتراضات باهدف حفاظت از محیطِ زیست صورت گرفته است .تضادهای دیگری نیز وجود
دارد که حول سیاست و یا ایدئولوژی شکل گرفتهاند.
عالوهبر این سنخشناسی ،جنبشهای اجتماعی را بر مبنای دامنه دربرگیرندگیِ مطالبات آنها
دستهبندی کردهایم .برخی جنبش ها فقط مطالبات یک صنف ،یا یک شهر و منطقه را نمایندگی
میکنند .برخی دیگر خواستار ایجاد تغییرات در سطح ملی بوده و مطالبات فراگیر دارند.
جنبش هایی که خواستار رفع مشکالت مربوط به مدیریت یا کیفیت زندگی در شهر یا منطقه
جغرافیایی خاص هستند ،جنبش شهری 3،و آنهایی که دامنه مطالباتشان محدود به خواستههای
اختصاصی یک صنف (مثال مطالبات کارگران یا معلمان) باشد ،جنبشهای صنفی مینامیم .سطح
مطالبات جنبشهای شهری و صنفی ،محدود به خود کنشگران است .جنبشهایی که مطالباتی

1 Taylor
2 Durkheim
3 urban movement
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برای کلیت جامعه دارند ،جنبش با مطالبات فراگیر مینامیم .جنبش زنان و دانشجویی گرچه از
سوی بخشی از جامعه سخن میگویند ،از آنجاکه بدنبال ایجاد تغییرات برای کلیت جامعه
هستند ،در ردیف جنبشهای فراگیر قرار میدهیم (شکل .)1
در این پژوهش ،با نظرداشت اصل تحدید حدود ،فقط سه تضاد اولی در سالهای  1370الی
 1396وارد ۀژوهش شدهاند .بدینترتیب ،دامنۀ این پژوهش شامل برخی جنبشهای اجتماعی
است که از  1370شمسی تا  1396در ایران رخ داده است .این مجموعه کنشها عبارتند از:
جنبشهای صنفی شامل مجموعه اعتراضات کارگران و معلمان ،جنبشهای شهری شامل
مجموعهای از اعتراضات در شهرهای اراک ،اسالمشهر ،قزوین و ،...جنبش زنان ،جنبش
دانشجویی ،جنبش اصالحات و جنبش دیماه .96

شکل .1سنخهای دوگانۀ رخدادهای اعتراضی در ایرانِ پس از انقالب (منبع :نویسندگان مقاله حاضر)

جنبشهای اجتماعی با مطالبات محدود
ما در این بخش سه مؤلفه (تضاد ،کنشگر و مطالبه) مجموعه جنبشهای شهری ،مجموعه
اعتراضات کارگران و جنبش معلمان را بررسی میکنیم .بهدلیل آنکه دامنۀ دربرگیرندگی این
جنبشها محدود به شهر یا صنف خاصی بود ،آنها را محدود در نظر گرفتهایم .بخش زیادی از
این اعتراضات ازجمله پیامدهای سیاست تعدیل اقتصادی و برخی سیاستگذاریهای اقتصادی
اجتماعی دیگر بودند .میتوان ادعا کرد ،ظهور جنبشهای اجتماعی اخیرِ ایران ،همزادِ سیاست
تعدیل اقتصادی است.
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قدیمیترین جنبشهای اخیر ایران ،جنبشهای شهری بودهاند .جنبشهای شهری آن دسته از
«بسیجهای شهرمحور»( 1کاستلز )305 :1983 ،2هستند که حول مسائل مرتبط با مدیریتِ زندگی
یا توزیع منابع شهری شکل میگیرند .کاستلز تحت تاثیر گسترش جامعهشناسی شهری در دهه
هفتاد این نوع جنبشهای مرتبط با مشکالت شهری را متمایز نمود .در حالیکه انواع جنبشها
در شهر رخ میدهند ،در جنبشهای ،برای نمونه ،زنان یا معلمان آنچه محرک گردهمآمدن
کنشگران میشود حقوق زنان یا حقوق صنفی است ،اما در جنبشهای شهری ،شهر عالوه بر
آنکه عرصه ظهور جنبش است ،نارساییهای شهری و زندگی در شهر محرک شکلگیری کنش
جمعی است.
در اعتراضات مربوط به خدمات شهری ،عموماً کلمۀ کلیدی «حاشیهنشینی» مانع از ارائه
خدمات مناسب بود .اعتراضات در نجفآباد و گرگان ( ،)1370اعتراضات پرشمار در سال
 1371در اراک ،مشهد و اسالمشهر در واکنش به تخریب خانههای خارج از بافت شهری بود.
اعتراضات مشهد با درگیریهای شدیدی همراه بود (اصغری .)146:1396،این اعتراضات باعث
شد «وقت زیادی صرف مسئله مشهد و کیفیت برخورد با آن بهمنظور جلوگیری از تکرار
اینگونه حوادث» شود (هاشمی .)182 :1394 ،کنشگران اغلب مردمان فقیری بودند که از شهرها
و روستاهای اطراف برای زندگی بهتر به «حاشیه» شهر مشهد مهاجرت کرده بودند.
در سال  ،1374اعتراضات مجدد در اسالمشهر نهتنها خدمات شهری بلکه
سیاستگذاریهای کالن اقتصادی (سیاست تعدیل و افزایش پلکانی قیمت سوخت) را به
چالش میکشید .در آبادان ( )1379مردم با همراهی فعاالن مدنی ،روحانیون و مقامات در
شکایت از وضعیت نامناسب آب شرب شهر آبادان به خیابان آمده و در مقابل فرمانداری این
شهر تجمع کردند .کنشگران این اعتراضات غالباً افرادی با وضعیت اقتصادی بسیار پایین بودند.
نوع دیگری از اعتراضات در واکنش به تقسیمات کشوری رخ داد؛ برای نمونه در قزوین
( )1373و انتزاع آن از زنجان و استان خراسان ( 1380و بعد) .سیاست تقسیمات کشوری در هر
دو مورد با اعتراض مردم همراه بود .گرچه اعتراضات حول مسئله تقسیمات کشوری بود،
نارضایتی از خدمات شهری در بروز و تشدید این اعتراضات نقش مهمی داشت .کنشگران این
1 city-oriented mobilization
2 Castells
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اعتراضات طیف متنوعی از گروههای مختلف اجتماعی و با همراهی فعاالن مدنی و مقامات
محلی بودند .همراهی مقامات محلی باعث شده بود مشارکت مردم در این کنشها افزایش یابد.
بخش دیگری از اعتراضات شهری عموماً آنهایی بودند که به وضعیت آلودگی هوا اعتراض
داشتند .یکی از وسیعترین اعتراضات در سال  1392در شهر اراک ظهور کرد .در یکی از
دستنوشتهها ،دختران به طنز هشدار میدادند «لطفاً در تنفس احتیاط کنید» .یکی دیگر از انواع
اعتراضات شهری به وضعیت زیستمحیطی ،سلسله اعتراضاتی بود که در استان خوزستان
صورت گرفت .خوزستان از دهۀ هشتاد با بحران زیستی مواجه بود .وضعیت در دهۀ نود به
شدت بحرانی شد .ادامۀ وضعیت بحرانی ،برخی مواقع باعث شده بود این اعتراضات فراتر از
آلودگی هوا و به چالش علیه سیاستهای رسمی تبدیل شود .برای مثال ،یکی از دستنوشتههای
مردم در این تجمعات اعتراضی« ،هوای پاک ،حق مسلم ماست» بود .این شعار درواقع طعنهای
به شعار «انرژی هستهای ،حق مسلم ماست» ،بود .همچنین گاهی سیاست انتقال آب خوزستان به
بخشهای مرکزی ایران نیز به چالش کشیده میشد .در یکی از دستنوشتهها ،نوشته شده بود
«تهران ،اصفهان! آب رو بردین ،نفت رو بردین ،خاک رو یادتون رفت ببرین» .افراد از گروههای
مختلف اجتماعی در این تجمعات مشارکت میکردند و گاهی برخی مسئوالن محلی نیز به آنها
میپیوستند .اعتراضات در خوزستان عالوهبر مردم این شهر ،از سوی سایر مردمان ایران و نیز
برخی اقشار حمایت می شد .چندین ترانه توسط خوانندگان معروف خوانده شد و فعاالن مدنی
و گروههای سیاسی از اعتراضات حمایت کردند.
اعتراضات و جنبش کارگری در ایران سابقۀ دیرینهای دارد .مجموعه اعتراضات کارگران در
سه دهۀ اخیر عموماً کنشهای پراکنده ،مقاومتی و محلی بودهاند که در دفاع از حقوق اولیه
کارگران رخ دادهاند .گرچه این اعتراضات ازجمله انواع پرشمار اعتراضات پساانقالبی بودهاند،
هرگز کنشگر یگانهای به نام «طبقۀ کارگر» ،آن نیروی یگانۀ تاریخساز ،و جنبش کارگری نتوانسته
در عرصۀ سیاسی و اجتماعی ایران ظهور کند.
از سال  1370بهاینسو اعتراضات کارگری متعددی ظهور کرده است .بهرغم کثرت این
اعتراضات ،دامنۀ مطالبات و کنشگران آنها بسیار محدود بود .دالیلی که برای این اعتراضات
وجود داشت ،عموماً به وضع معیشتی و شغلی کارگران مربوط میشد .دستمزد پایین ،فقدان
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امنیت شغلی ،اخراج کارگران ،فقدان تشکل صنفی ،قوانین ناعادالنۀ کار و ...ازجمله دالیل
اعتراضات کارگران بود .برخی از اعتراضات البته دامنۀ فراگیرتری داشت .برای مثال ،اعتراضات
پیدرپی رانندگان اتوبوسرانی تهران برای تشکیل سندیکا از این جمله بود .دو سیاست مهم
اقتصادی بیشترین تأثیر را در ایجاد اعتراضات کارگری داشت؛ یکی سیاست تعدیل اقتصادی که
به افزایش «شکاف طبقاتی» (رفیعپور )19 :1376 ،منجر شد ،دیگری برنامۀ خصوصیسازی بود
که به بینظمی در پرداخت دستمزد و بهطورکلی تغییرات فراوان در بازار کار منجر شد.
در اعتراضات کارگری ،کنشگران شامل کارگران معترض و گاهی خانوادههای آنان بودهاند.
در سالهای اخیر برخی نیروهای اجتماعی مانند دانشجویان یا معلمان از آنها حمایت کردهاند
(برای مثال ،حمایت از اعتراضات کارگران «هفتتپه» .)1397 ،بنابر گزارش وزارت کار در
دوماهۀ پایانی سال  1380بیش از  91اعتراض کارگری ثبت شده است.
در سه دهۀ اخیر تنها یک کنش اعتراضی سراسری از سوی کارگران رخ داد که طی آن
کارگران به دعوت خانه کارگر در تهران دست به تجمع فراگیر زدند .اما در همۀ این سالها خرده
اعتراضات کارگران به شکلهای گوناگونی رخ داده است (امینصارمی و خواجهپور1395 ،؛
بوداقی و همکاران .)1395 ،این اعتراضات ابتدا به شکل کامالً محدود و با شعارهای معطوف به
مطالبات خود شکل گرفته ،سپس شکل اعتراضات و مطالبات دچار دگرگونی شده است.
مطالبات کارگران معترض عمدتاً به وضع معیشتی ،شرایط ایمنی کار ،پرداخت دستمزد و
امنیت شغلی آنها معطوف بوده است .تجمعات کارگران عمدتاً یا با سکوت همراه بوده و یا
شعارهای محدود معیشتی خاص آن محیط سر میدادند .با اینحال ،عالوهبر این مطالبات ،در
برخی اعتراضات ،شعارهای جالبِتوجهی سر داده میشد .برای مثال شعار «عزا عزاست امروز،
زندگی کارگر رو به فناست امروز» متأثر از شعارهای رایج جنبشها ،مطرح میشد .یا شعار
«کارگر میمیرد ،ذلت نمیپذیرد» ،یکی از شعارهای رایج اعتراضات کارگران بوده است.
شعارهای کارگران ،یا فریاد مطالباتشان بوده ،که بههمیندلیل شعارهای محدود و مربوط به
محیط سر داده میشد ،یا به شکل چالش نمادین با نظام سیاسی مطرح میشد .برای مثال ،شعار
رها کردن فلسطین و توجه به کارگران ایرانی ،حاکی از آن بود که کارگر ایرانی وضع موجود
خود را محصول سیاستگذاری کالن کشور میداند .یا شعار «درود بر ستمگر ،مرگ بر کارگر»
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نشان میداد آنها نسبت به رویههای قضایی اعتراض دارند .یکی از مطالبات تقریباً مشترک
بسیاری از اعتراضات کارگری ،تشکیل سندیکاهای کارگری بوده است (برای نمونه ،تجمع 11
اردیبهشت  ،1381تهران؛ تجمع روز کارگر  ،1383تهران؛ تجمع بهمن  1388سندیکای شرکت
واحد ،تهران).
جنبش معلمان ،یک جنبش ادامهدار است که از سال  1380به بعد ،بهطور مداوم حول
مطالبات صنفی و گاهی فراصنفی ،شکل گرفته است .بحران اقتصادی و شیوۀ توزیع منابع مادی
در ایران منشأ بسیاری از کنشهای اعتراضی بوده است .معلمان نیز در بطن این بحران ،عالوهبر
نارضایتی از وضعیت معیشتی ،به نابرابری در دستمزد ،کاهش جایگاه اجتماعی معلمان و فقدان
تشکلهای صنفی اعتراض کردهاند .بدینترتیب ،فشار معیشتی ،احساس محرومیت نسبی ،و
کاهش اعتبار اجتماعی ،زمینۀ تضاد معلمان با سیاستگذاریها را بهوجود آورده است.
عالوهبرآن ،سختگیری در تشکیل نهادهای صنفی و جلوگیری از کنش جمعی آنها موجب
شده اعتراضات معلمان ماهیتی چندبُعدی داشته باشد.
معلمان کنشگر در سال  1378بهدنبال تشکیل یک سازمان صنفی بودند .آنها پس از
گفتگوهای فراوان ،نتوانستند ائتالف کنند و درنتیجه ،سه تشکل صنفی مختلف غیررسمی
بهوجود آمد :کانون صنفی معلمان ،سازمان معلمان ،و خانه معلمان (عبدالهی .)71 :1389 ،در
سالهای بعد آنها در بیانیههای خود از عناوین صنفی گوناگونی استفاده میکردند .در دهۀ
هشتاد ،این تشکلها عموماً فراخوان تجمع ،تظاهرات و اعتصاب میدادند .در یکی از اقدامات
مهم ،آنها بهطور نسبتاً گستردهای اعتصاب کردند .پس از این اعتصابات ،عدم موفقیت
کانونهای صنفی در پیگیری مطالبات ،موجب بروز تشتت معلمان شد (پورسلیمان و عبدالهی،
 .)22 :1383در دهۀ نود ،آنها بهویژه با گسترش شبکههای مجازی از شیوههای جدید تشکلیابی
استفاده کردند (بهشتیلنگرودی.)1394 ،
مطالبۀ معلمان بهفراخور تضادی که وجود داشت ابتدا به حوزههای معیشتی معطوف بود اما
در ادامه ،امکان فعالیت صنفی نیز برجسته شد .معلمان در اعتراضاتشان ،عالوهبر اعتراض به
وضعیت معیشتی خود ،به مقایسۀ توزیع منابع اقتصادی نیز پرداخته و به اولویتهای
سیاستگذار اعتراض دارند .بهعبارتِدیگر ،این اعتراضات در بطن خود به فقدان عدالت
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اجتماعی ارجاع دارند (برای نمونه ،شعارهایی مانند« :معلم بیدار است ،از تبعیض بیزار است»،
« %1تأمین تأمین %99 ،گرسنه گرسنه» در تجمعات مختلف).
جنبش معلمان در عمل ،ذیل جنبشهای اجتماعی بزرگتر جامعه قرار میگیرد و در زمانۀ
حساس در آنها مفصلبندی میشود .این جنبش بهطور ویژه با جنبش اصالحات و جنبش سبز
در ارتباط بوده و برخی کنشگران اصلی این جنبش در سال  1388بهواسطۀ مشارکت در
اعتراضات متحمل هزینههای متعددی شدند.

جنبشهای اجتماعی با مطالبات فراگیر
جنبشهای اصالحات ،دانشجویی ،زنان و دیماه  1396ازجمله رخدادهای فراگیری بودند که ما
در این تحقیق بررسی کردهایم .سه جنبش اول گرچه هرکدام دارای تضاد ،کنشگر و مطالبات
اختصاصی هستند ،در برخی مؤلفهها دارای اشتراکات متعددی هستند .این امر باعث شده است
همپوشانی آشکاری میان آنها وجود داشته باشد.
جنبش دانشجویی در اوایل دهه هفتاد عمدتا به عدالت اجتماعی توجه داشت .با ظهور
جنبش اصالحات ،تضادهای عامتری به میان آمد .جنبش اصالحات محل نزاع را یک تضاد
تاریخی و در عینحال امروزین تعریف میکند .به عقیده خاتمی ( ،)1387جنبش اصالحات بر
مبنای یک بحران تاریخی (استبداد ،استعمار ،و عقبماندگی) شکل گرفت .گرچه انقالب تالش
داشت بر این بحران غلبه کند ،دوری از آرمانها ،انجام اصالحات را ضروری کرد .بهعالوه،
نارضایتیها از شرایط اقتصادی و اجتماعی در دهه هفتاد رو به افزایش بود .در این شرایط،
اصالحطلبان درصدد «تکوین وظائف و ارزشهای جمهوریت و تکالیف معوق ...انقالب
اسالمی» (حجاریان )308 :1377 ،برآمدند .جنبش دانشجویی نیز در این دوره حول چنین
تضادی دست به کنش میزد .زنان در جنبش اصالحات نقش پررنگی داشتند ،و جنبش آنها نیز
در فضای برآمده از کنشهای اصالحطلبانه ظهور کرد .جنبش دانشجویی و جنبش زنان ،در عینِ
حال ،حول برخی تضادهای دیگری شکل گرفته بودند.
زنان درست در آغازین روزهای پس از انقالب ،به اجباری شدن حجاب اعتراض داشتند
(ناطق .)1363 ،سپس ،دگرگونی های اجتماعی زهدانی برای ظهور مجدد جنبش زنان شد .از
پیامدهای مهم دگرگونیهای اجتماعی اخیر ،عبور از هویت زنانهی مبتنی بر خانواده به هویت
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زنانهی مبتنی بر فردیت است .طی این عبور ،اولویتهای زنان تغییر کرده و حقوق فردی و
شخصی واجد اهمیت میشوند .مثال فرد میتواند ،با تعلیق نیازهای شهوانی ،زندگی مجردی
پیشه کند ،یا به یک زندگی مشترک رنجآور ،برخالف گذشته ،ادامه ندهد .افزایش طالق و نیز
ترجیح دختران به عدم ازدواج بهخوبی این تغییر را نشان میدهد .بهعالوه ،یکی از نمودهای
تضاد زنان ،در موضوع پوشش قابل مشاهده است.
با این پیشینه ،تضاد جنبش زنان مبتنی بر نابرابری در حقوق زنان (مانند حق طالق ،حضانت
کودکان و )...است .اما در پس این ظاهر حقوقی ،یک تضاد اجتماعی فراگیر وجود دارد .این
تضاد بر مبنای رویههایی فرهنگی– اجتماعی شکل گرفته و به تبعیض در خانواده و اجتماع
منجر شده است .پوشش ،آزادیهای فردی و حضور اجتماعی ،خشونت خانگی علیه زن،
دشواریهای شغلی و ...ازجمله مواردی هستند که محل اعتراض زنان است.
جنبش دانشجویی پس از رخداد هجدهتیر دچار دگرگونی شد .بخشی از جنبش دانشجویی
بر دوری از حاکمیت تاکید کرد و دگرگونی بنیادین (بینا )1383 ،در ساختار سیاسی را اولویت
خود دانست .ظهور جنبش سبز فضای کنشهای جمعی را بطور کامل متفاوت کرد .نیروهای
جنبشهای زنان ،دانشجویی ،و معلمان که در این جنبش مشارکت داشتند ،با تشدید فضای
امنیتی رو به سکوت آوردند .جنبش سبز یکی از کنشهای جمعیِ همنشین با جنبش اصالحات
بود که ابتدا حول نتایج انتخابات  1388شکل گرفت و در ادامه همان چالشهای جنبش
اصالحات را در خیابان بهسخن درآورد (بینا.)1384 ،
از اوایل این دهه تضادهای جدیدی بستر ظهور کنشهای دانشجویی بود (بینا .)1394 ،با
ظهور تشکلهای صنفی جدید ،آنها ابتدا حول مسائل صنفی (مانند سختگیری دربارۀ پوشش
دانشجویان و پولی شدن دانشگاه) دست به اعتراض زدند .دانشجویان در این اعتراضات تالش
می کردند مسائل دانشجویی را به مسائل کالن جامعه ،یعنی عدالت اجتماعی پیوند زنند .این
اعتراضات با گسترش دامنۀ مطالبات از مطالبات دانشجویی به مطالبات سایر گروههای اجتماعی
مانند زنان یا کارگران ،بهدنبال آن بود که نشان دهد دامنۀ جنبش اعتراضی دانشجویان فراتر از
مسئله صنفی بوده و داعیۀ اجتماعی دارد .بهطورکلی جنبش دانشجویی در دهۀ نود عالقۀ وافری
برای پیوند با سایر جنبشهای اجتماعی بهویژه اعتراضات کارگران داشت .تضادهای جنبش
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دانشجویی در دهۀ نود عموماً از نابرابری اقتصادی و اجتماعی (شهریه ،بحران معیشتی جامعه،
آزادی پوشش) سر برمیآورد .این تضاد ازآنجاکه با تضادهای اجتماعی بزرگتر جامعه پیوند
داشت ،دربرگیرندگی جنبش دانشجویی را نسبت به دهههای پیشین افزایش داد.
در دیماه  1396نوع جدیدی از جنبش اجتماعی ظهور کرد .این اعتراضات که ابتدا در
مشهد پدیدار شد ،بهسرعت به شهرهای مختلف سرایت کرد .درواقع اندکی بعد از حضور
خیابانی نیروهای مخالف دولت (ربیعی ،)1397 ،خیابان از طراحان اصلی ربوده شد .بهسرعت
نیروهای جدیدی که فارغ از دستهبندی سیاسی موجود بودند ،به اعتراضات پیوستند و شعارها از
شعار علیه گرانی به کلیت جمهوری اسالمی تغییر کرد .گفته شد این اعتراضات در  160شهر
رخ داده است (رحمانیفضلی .)1396 ،شیوۀ کنشها بدینصورت بود که افراد در شبکههای
مجازی برای ساعت معین و مکان مشخصی در شهرهای مختلف فراخوان منتشر کرده و از مردم
برای پیوستن به اعتراضات دعوت میکردند.
زهدان جنبش دیماه  1396درواقع وضعیتی بغرنج بود .تشدید تحریمهای آمریکا ،گسترش
فشار اقتصادی ،برجسته شدن موضوع فساد اقتصادی و ...در یک تقاطع تاریخی زمینه را برای
بهوجود آمدن این وضعیت بغرنج ایجاد کردند .این وضعیت ضمن تشدید بحران اقتصادی
خانوار ،به ناامیدی فراگیری (حاجیانی و دیگران1397 ،؛ نوروزپور )200 :1398 ،منتهی شده بود.
در جمعبندی تضاد کنشهای اعتراضی فراگیر میتوان دو تضاد مهم ،یکی تبعیض و
بیعدالتی در سیاستگذاریهای اجتماعی-اقتصادی ،و دیگری شیوۀ مدیریت ناکارآمد جامعه را
برجسته ساخت .این تبعیض بر مبنای تقسیمبندیهای دوگانه جامعه (مانند درونیها و
بیرونیها) یا بر اساس رویههای فرهنگی سنتی که به نابرابری دیرپا انجامیده (مانند تبعیض علیه
زنان) ،صورت میگیرد .دستآخر ،این دو را میتوان ضعف حکمرانی در جامعۀ ایرانی دانست
که در همۀ این جنبشها محل نزاع بوده است.
کنشگران این جنبشها کیستند؟ همانگونهکه پیشتر گفته شد ،اغلب پژوهشها معتقدند
طبقۀ متوسطی وجود دارد که نیروی پیشران این جنبشها ،بهغیراز دیماه  1396است .بررسی
نیروهای مشارکتکننده در جنبشها ،چنین ادعایی را تأئید نمیکند .جنبش زنان و جنبش
اصالحات از دو نیروی متفاوتِ سازمانی و گفتمانی برخوردار است .جنبشهای اجتماعی عموماً
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محل همافزایی سازمانهای جنبش و نیروهای اجتماعی هستند .هرآینه چارچوب ادراکی این دو
نیرو همطراز شود ،امکان ظهور جنبش اجتماعی مهیا میشود .مقصود از هویت گفتمانی آن
است که نیروهای منفرد جامعه از مسئله اجتماعی مشخص آگاه هستند ،برای تغییر شرایط،
آمادگی مشارکت دارند و درکی از وضعیت جایگزینِ وضع فعلی دارند .مطالعات (برای نمونه
ارزشها و نگرشهای ایرانیان )1382 :1379 ،نشان دادهاند ،بخش زیادی از مردم ایران از دهۀ
هفتاد به بعد ،ازنظر ترجیحات شیوۀ تغییر ،طرفدار انجام تغییرات تدریجی بودهاند .بر اساس
نتایج تفصیلی (دفتر رییسجمهور )1376 ،انتخابات ریاستجمهوری سال  ،1376بررسی توزیع
جغرافیایی رأیدهنگان به خاتمی نشان میدهد آراء او در همه کشور ،مخصوصاً در مناطق
محروم بیشتر بوده است .عالوهبرآن ،مشارکتهای انتخاباتی در دورههای بعدی نشان میدهد
این نیروهای متکثر در گوشه و کنار کشور پراکنده بودند .در انتخابات شوراها ( )1377و مجلس
( )1378مردم به اصالحطلبان رأی دادند (بینا .)1384 ،این حمایت فراگیر در کشور ،نشان از آن
داشت که بخش زیادی از مردم ،و نه طبقۀ خاص ،وقتی فرصت ساختاری وجود داشته ،از این
فرصت برای اعمال نظرات خود استفاده کرده است.
اگر بهطور ویژه به جنبش سبز نگاه کنیم ،این تنوع نیروها کامالً آشکار است .پس از اعالم
نتایج انتخابات در سال  ،1388شبکههای خودجوش نیروهای گفتمانی دست به کنش اعتراضی
زدند .تداوم کنش آنها چندان غیرقابلِانتظار بود که بسیاری از نیروهای حرفهای را غافلگیر کرد.
کنشگران این جنبش را نمیتوان با مختصات طبقاتی یا فرهنگی بازشناسی کرد .برای مثال،
مروری بر هویت افراد کشتهشده در این اعتراضات نشان میدهد افرادی از قشرهای مختلف
اجتماعی در میان آنها وجود داشتهاند.
در جنبش زنان ،تنوع هویتی کنشگران حتی به مباحث متعددی دامن زده است .در میان
سازمانها و فعاالن مدنی از نیروهای طرفدار جمهوری اسالمی تا مخالف ،و از نیروهای مذهبی
تا غیرمذهبی ،و از نیروهای طرفدار کنش رادیکال تا کنش فرهنگی قابل مشاهده است .افزون
برآن ،نیروهای گفتمانی جنبش زنان ،چنان در جامعۀ ایرانی پراکندهاند که اگر به کنش جمعی
گسستۀ آنها توجه کنیم ،همهروزه در همۀ نقاط کشور قابل مشاهده است .وجه مشترک این
نیروها ،مطالبات و اهداف آنها است (شرکت1385 ،؛ عباسقلیزاده.)1382 ،
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جنبش دانشجویی بهدلیل ماهیت متکثر دانشجویان ،شامل طیف رنگارنگی از نیروهای جامعه
است .دگرگونیهای جنب ش دانشجویی ،از ابتدای دهۀ هفتاد تا دهۀ نود ،درعینِحال ،دگرگونی
نیروهای جنبش نیز بوده است .درحالیکه تا اوایل دهۀ هشتاد ،دانشجویان عموماً ذیل عنوان
انجمن اسالمی دانشجویان فعالیت میکردند ،پس از انشعاب نیروها در دهۀ هشتاد ،جریانهای
متعددی در میان دانشجویان وجود داشت؛ «جریان دموکراسیخواه با محوریت دفتر تحکیم
وحدت»« ،اسالمگرایان نواندیش»« ،چپگرایان سنتی» و «دانشجویان هوادار حکومت» (افشاری،
 .)1385رخدادهای سال  1388و پیامدهای بعدی آن باعث شد این دستهبندیها به محاق برود.
در دهۀ نود پس از یک دوره رکود ،مجدداً نیروهای دانشجویی ،اینبار با هویتهای جدید،
دست به احیای جنبش زدند .دوریگزینی از هویت مذهبی (کچوییان و کالنتری)1393 ،
بههمراه میل به برخورداری از هویتهای جهانشمول ،دانشجویان را در دهۀ نود بهسوی ایجاد
تشکلهای جدیدی سوق داد که عموماً پسوند صنفی داشتند .این تشکلهای صنفی با طرح
مطالبات فراگیرتر ،مانند عدالت اجتماعی ،تالش میکردند چهرۀ جدیدی از جنبش دانشجویی
ارائه کنند .در این دوره عالوهبر نیروهای پیشین ،نیروهای چپ دانشجویی نیز رو به فعالیت
آوردند (سلطانبیگی و دیگران.)1393 ،
کنشگران در جنبش دیماه  ،1396کامالً غافلگیرکننده و جدید بودند .بر مبنای یک
گزارش رسمی (دهقان ،)1397 ،بیش از  70درصد از بازداشتشدگان ،افراد زیرِ  30سال
بودهاند .ازنظر جغرافیایی ،رخدادها ،در شهرهای کمبرخوردار و نقاطی از کشور (مانند
بجنورد ،بروجرد ،تاکستان ،شهرضا ،ایذه ،شهرقدس و )...رخ میداد که سابقۀ کنش
اعتراضی نداشتند .ازنظر ترجیحات سیاسی ،با مراجعه به شعارهای کنشگران ،میتوان با
اطمینان باالتری مدعی شد ،کنشگران این اعتراضات مناسبات سیاسی موجود را برنتافته و
خود را ذیل آنها دستهبندی نمیکردند .اغلبِ معترضین را میتوان نیروهای جوان و دارای
شایستگی اشتغال ولی بیبهره از توزیع منابع مادی جامعه دانست .بر مبنای بررسی فیلمهای
موبایلی و تصاویر منتشرشده ،بهعالوه مشاهده همراه با مشارکت محدود پژوهشگران در تهران،
وضعیت ظاهری این کنشگران بیانگر انتساب آنها به «طبقات تهیدست» نبود .گرچه جوانان ،به
خصوص دختران جوان ،در این اعتراضات مشارکت پررنگی داشتند ،افرادی با سنین مختلف نیز
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در این اعتراضات مشارکت کرده بودند .مشاهدات پژوهشگران در تهران حاکی از آن بود که
بسیاری از تماشاگرانِ این اعتراضات آمادگی حضور در خیابان داشتند ،اما شدت خشونتهای
کنشگران و ابهاماتی مانند هدف یا مطالبۀ کنشگران مانع از مشارکت آنها بود .بر مبنای یک
پیادهروی عصرگاهیِ کنجکاوانه حدفاصل بلوار کشاورز تا میدان صادقیه در تهران ،روز بعد از
یکی از اعتراضات ،پرتکرارترین عباراتی که از گفتگوهای کنار خیابان شنیده شد ،عبارت بودند
از :نفی شیوۀ اعتراض (بیشاز شش مرتبه) ،وضعیت بغرنج و غیرقابلِتحمل اقتصادی (بیشاز
پنج مرتبه) ،بیسرانجام بودن و ناامیدی نسبت به تغییر (سه مرتبه).
کنشگران رخدادهای اعتراضی فراگیر از جایجای جامعه میآیند .آنها را نمیتوان بر مبنای
طبقه ،دینداری ،حتی تمایالت فرهنگی دستهبندی کرد .وجه مشترک آنها مقاومت و تغییرطلبی
بوده است.
مطالبات این جنبشها همانند تضاد و کنشگرانشان گوناگون بود .مطالبات جنبش اصالحات
شامل مجموعهای از خواسته های ملموس یا انتزاعی بود .در فریم نیروهای گفتمانی ،تقریباً هر
خواستهای با محوریت «آزادی» و بهبود فضای جامعه ،ذیل مطالبات جنبش قرار میگرفت.
مهمترین مطالبات نیروهای رسمی عبارت بودند از :آزادیخواهی ،قانونگرایی ،مردمساالری ،و
عدالتطلبی (برای نمونه خاتمی1387 ،؛ ستوده .)1379 ،درمجموع ،این مطالبات را میتوان ذیل
عنوان «تغییر شیوۀ حکمرانی» در نظر گرفت که طی آن حق تعیین سرنوشت شهروندان محترم
شمرده شده و از آزادی آنها حمایت شود.
در جنبش دانشجویی ،مطالبات همانند تضادها دگرگون بوده است .ابتدا برقراری عدالت
اجتماعی مهمترین مطالبه بود .پس از ظهور اصالحات ،مطالبات این جنبش ذیل مطالبات
اصالحات قرار گرفت .در دهۀ هشتاد ،مطالبات جدیدی مانند «ساختار دموکراتیک» اهمیت
یافت؛ «تا مسئله قدرت مطلقه حل نشود ،نه انتخابات مفهومی پیدا میکند و نه قوهای بهنام
مجریه وجود عینی مییابد» .این به مفهوم لزوم یک دگرگونی بنیادین در حاکمیت و تغییر قانون
اساسی بود (بینا .)1383 ،در سالهای بعد ،دانشجویان به مطالبه عدالت و برخی مطالبات صنفی
توجه داشتند .مطالبه آموزشعالی رایگان ،انتخاب پوشش ،و ...از این جمله بودند (برای نمونه
بینا.)1395 ،
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مطالبات جنبش زنان شامل مجموعۀ وسیعی از مطالبات است؛ مطالبات حقوقی (مانند
حضانت فرزندان ،حق طالق و ،)...مطالبات فرهنگی (مانند رفع خشونت خانگی) ،و مطالبات
اجتماعی (مانند حق انتخاب پوشش ،دستمزد برابر ،رفع تبعیض جنسیتی در منابع عمومی و
امنیت اجتماعی) .بهطور خالصه ،مطالبۀ زنان ،رفع تبعیض جنسیتی و حقوق برابر فردی و
اجتماعی است.
در جنبش دیماه  1396بهسختی بتوان از مجموع کنشها مطالبۀ مشخصی بهدست آورد .این
جنبش فاقد سازمان و رهبری بود .بااینحال ،کنشگران هرکدام یک رسانه بودند .شعارهایی که
از سوی مردم سرداده میشد متنوع بود .این شعارها عموماً علیه مقامات کشور ،سیاستهای
منطقهای («سوریه را رها کن ،فکری بهحال ما کن») ،شعارهای اقتصادی

و شعارهای

ناسیونالیستی («ما آریایی هستیم ،عرب نمیپرستیم») بود .ماهیت اقتصادی شعارها و اعالم
نارضایتی از وضعیت معیشتی ،پرتکرارترین مطالبات بود .میتوان مطالبۀ اصلی معترضین را
مطالبۀ تغییر وضع موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی و برقراری عدالت دانست.

بحث و نتیجهگیری
تا اینجا در پی ارائه دادههایی برای این دعوی بودیم که ظهور متکثر جنبشهای اجتماعی در
سالهای اخیر را باید با انباشت و تکثیر تضادهای اجتماعی حلنشده در جامعه توضیح داد .در
این رخدادها ،کنشگران از بخشهای مختلف جامعه آمده و مفهوم «جمعیت معترض» را
برمیسازند که با دو مؤلفه مهم کنشگران و مطالبات آنها توصیف میشوند .برخالف مفاهیمی
مانند طبقۀ متوسط که جزئیات توصیفی دقیقی برای توضیح رخدادهای اعتراضی در اختیار نمی-
گذارند ،جمعیت معترض ،بهباور ما ،امکان تحلیلی بیشتری بهدست میدهد .با مطالعۀ جنبشهای
اجتماعی گوناگون سعی شد توصیفات عمیقتری از شکلگیری و تداوم آنها ارائه شود .در ادامه
و در جدول ذیل مختصات کلی رخدادهای اعتراضی آمده است .در این جدول سه ویژگی عام
آنها شامل :تضاد ،کنشگران و هویت جمعی ،و مطالبات آمده است.
الف) بررسی تضادهای این رخدادها نشان میدهد تقریباً بسیاری از موضوعات از تنظیمات در
زندگی روزمره گرفته تا موضوعات کالن محل تنازع بوده است .درحالیکه در اغلب این رخدادها،
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دولت نیروی رقیب جنبشها بوده ،این رخدادها عموماً رقابت برای قدرت نبودند .گستردگی
تضادها ،نشان میدهد نقاط مقاومت و یا مطالبه برای تغییر ،نقاطی فراگیر و همهجایی است.
تضاد حول حقوق اولیه صنفی مانند پرداخت دستمزد ،تضاد حول خدمات شهریِ پایه ،تضاد
حول حقوق زنانه مانند حق انتخاب پوشش ،تضاد حول شیوه شهروندی مانند حق مشارکت و
تضاد حول شیوۀ حکمرانی مانند سیاستگذاریهای مختلف ،مجموعه تضادهایی بودهاند که این
جنبشها حول آنها ظهور کردهاند .در این تضادها ،مقاومت آنجایی صورت میگیرد که
سیاستگذاریها بهطور انضمامی بر زندگی مردم تأثیر داشت .بهعبارتِدیگر ،این تضادها لزوماً
ترازی معرفتشناختی ندارند ،بلکه انضمامی و ملموساند.
ب) کنشگران این رخدادهای اعتراضی صرفاً نیروهای سازمانی ،دارای پیشینۀ فرهنگی
مشترک ،برآمده از گروههای خاص یا دارای همبستگی تمامعیار نبودهاند .جدای از جنبشهای
صنفی ،عموم جنبشها توسط کنشگرانی شکل گرفتهاند که شاید تنها یک ویژگی مشترک
داشتند :مقاومت/تغییرطلبی.
جدول  .1مختصات رخدادهای اعتراضی

ج) مطالباتی که این جنبشها بهدنبال تحقق آنها بودهاند ،عموماً معطوف به تغییر
سیاستگذاریها یا رویههای اجتماعی بوده است .این تغییرطلبی ازمنظر کالن ،تغییر در وضعیت
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عدالتی جامعه است .اغلب جنبشهای اجتماعی مطالبۀ عامی از عدالت اجتماعی دارند .آنها یا
به وضع معیشتی خود ارجاع میدهند یا از حقوق تضییعشدهشان دفاع میکنند یا حقوق
شهروندی خود را مطالبه میکنند .دولت بهدلیل آنکه اغلب فضاهای جامعه را فضای برنامهریزی
و سیاستگذاری خود میداند و بهعالوه ،برای خود مأموریت هدایت مردمان جامعه را در نظر
گرفته است ،نقطۀ کانونی برای تحقق این مطالبات است .بهعبارتِدیگر ،دولت هم محل نزاع و
هم محل رهایی است .برای مثال ،وقتی جنبشی مانند جنبش زنان که عموماً با جامعۀ ایرانی در
وضعیت تاریخی خود به چالش برخواسته ،وقتی مطالبۀ خود را فریاد میزند ،گویی با
دولت/حاکمیت سخن می گوید .یا دخترانی که در زندگی روزمرۀ خود الگوهای رسمی حجاب
را پس میزنند ،درحالیکه یک شیوه و نظم زندگی سنتی را به چالش میکشند ،بازتاب کنش
آنها خصلت ضد سیستم پیدا میکند ،و در مقابل ،دولت با نیروی سخت قدرت ،دست به مقابله
با این کنشها میزند .حالآنکه نه آن دختران با دولت مشکلی دارند و نه این نیروی سخت
میتواند با آن کنشهای پراکنده و روزمره مقابله کند .در نمونهای خُرد ،وقتی کارگران یک
کارخانۀ خصوصی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد دست به اعتراض میزنند ،بازهم در
فریاد مطالبۀ خود ،با دولت/حاکمیت سخن میگویند .در جنبشهای شهری ،برای نمونه ،اگر
مردم اراک به آلودگی هوا اعتراض میکنند و دولت را مخاطب قرار میدهند ،درواقع با بیکفایتی
سیاستگذاریها در ستیز قرار دارند و خواستار اصالح آن هستند.
مطالبات این جنبش ها آشکارا مطالبۀ تغییر اجتماعی است .حتی کنش هایی که در برابر یک
سیاست شکل گرفته اند ،نیز معطوف به برنامۀ تغییر هستند .برای مثال ،وقتی معلمان به
وضعیت معیشتی خود اعتراض میکنند ،به جای تمرکز بر ناکافی بودن حقوقشان ،دائماً بر
فقدان رویه های عادالنۀ توزیع منابع دست می گذارند .این وضعیت در جنبش دانشجویی
بهشکل وسیع تری نمود دارد.
مقصود از جمعیت معترض ،شکلگیری یک نیروی جدید اجتماعی در قالب شبکههای
غیررسمی است که تجربهی مشارکت یا حمایت از یک جنبش اجتماعی را داشته و هرآینه
جنبش دیگری ظهور کند که تضاد و مطالبات آن با تجربهی زیستهی او قرابت داشته باشد،
امکان حمایت یا مشارکت او در آن جنبش افزایش مییابد .نمونهی مشخص این همافزایی،
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جنبش سبز بود ،که برخی از زنان ،معلمان ،دانشجویان ،و برخی کنشگران سایر جنبشها،
مطالبات خود را ذیل این جنبش پیگیری نمودند .نمونه دیگر ،خیزشهای عمومی در آستانه
برخی انتخابات است که کنشگران امکان پیگیری مطالبات خود در آنها را میسر میدانند .یک
نمونه اخیر ،حمایت فراگیری بود که از کنشهای جمعیِ شهری در خوزستان ،یا برخی کنش
های کارگری ،صورت گرفت.
در پایان ،پیدایش جمعیت معترض سبب شده ماهیت حرکتهای اعتراضی تغییر کند .این
جامعۀ فعال ،نه نیروی سیاسی و آوانگاردِ تغییر ،و نه نیروی اتمیزه و عزلتگزینی است که به
هم نوایی با نظم موجود بپردازد ،بلکه نیروی بازآفرین نظم جدیدِ جامعه از طریق مقاومت در
برابر رویههای موجود و مطالبۀ دگرگونی است .جمعیت معترض در کنشهای غیرسیاسی نیز
چنین جهتگیری دارد .برای مثال ،زنان در کنشهای خود هیچگاه بهدنبال دگرگونیهای بنیادین
نرفتهاند .آنها با دگرگونی در محیطهای نزدیک خود به تسری این دگرگونیها در سراسر
جامعه میپردازند .مثالً «کمپین یکمیلیون امضاء» درحالیکه امکان تغییر قوانین با این نوع
فشارهای اجتماعی را چندان ممکن نمیدانست ،با توسعۀ چهرهبهچهرۀ دامنۀ حامیان خود ،تالش
داشت از موضوع «تبعیض علیه زنان» یک مسئله اجتماعی بسازد.
دال محوری که جمعیت معترض حول آن گردِهم میآید از جنس مفاهیم عدالت اجتماعی و
برابری است .مفهوم عدالت اجتماعی در اینجا صرفاً به ابعاد اقتصادی ارجاع ندارد ،بلکه مواردی
مانند برابری حقوق آحاد جامعه و بازتنظیم مناسبات اجتماعی بهگونهایکه حقوق افراد تضییع
نشود (مبتنی بر سن ،جنسیت ،قومیت ،مذهب ،گرایشهای سیاسی ،سبک زندگی و ،)...ازجمله
مشخصات عدالت اجتماعی است که جمعیت معترض بهدنبال آن است.
پیامد مهم به سخن درآمدن جمعیت معترض ،پرصدایی و چندصدایی شدن خواستۀ تغییر در
ایران معاصر است .صداهای محذوف و حاشیهای اکنون میتوانند در میان صداهای گوناگون
شنیده شوند و جهتگیری تغییرات اجتماعی را دگرگون کنند .ازهمینرو ،جمعیت معترض
دارای هیبتی چندگانه و گفتاری فراگیر است .اکنون در برخی موارد ،دستور کار و یا اقدام برخی
نهادهای حاکمیتی بهواسطۀ صدای این جامعۀ جایگزین تغییر کرده است .مهمترین تغییری که
میتوان به آن اشاره کرد ،تغییر سیاستگذاری در حوزۀ اقتصادی و کاهش سرعت سیاست کهنه
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آزادسازی قیمتها پس از اعتراضات سال  1396است .خرده تغییراتی در قوانین مانند برخی
قوانین مربوط به زنان (ارث ،حضانت فرزندان و  )...نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر اعتراضات
زنان رخ داده است .اما در سطح جامعه و رویههای اجتماعی ،تغییر سبک زندگی شهروندان و
بهویژه مناسبات درون خانواده ،یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی است که پیامد برآمدن
جمعیت معترض است .پذیرش نسبتاً فراگیر شکل فعلی حجاب ،ازجمله این تغییرات است.
ازآنجاکه جمعیت معترض بهواسطۀ زندگی روزمرۀ خود ،دست به کنش میزند ،ازیکسو بهدلیل
حضور مویرگی در جامعه ،قدرت تأثیرگذاری فراوانی دارد ،ازسویِمقابل ،موانع رسمی در برابر
آن فاقد کارایی است.
در انتهای بحث چند پیشنهاد کاربردی و پژوهشی ارائه میشود )1 :بسیاری از
سیاستگذاریها نیازمند برنامههای جبرانی هستند تا مانع از کنشهای اعتراضی شوند.؛  )2الزم
است از مواجهه سخت با اعتراضات بهویژه اعتراضات شهری و صنفی خودداری شود.؛ )3
بسیاری از تضادهای جامعه میتواند از طریق مطالعه و پژوهش ،بازشناسی و حل شود.؛  )4برای
جلوگیری از تغییر ماهیت اعتراضات ،الزم است امکان قانونی اعتراض جمعی بهوجود آید.؛ )5
برنامهریزان و سیاستگذاران میتوانند از اعتراضات جمعی دانستههای بسیاری برای بهبود
سیاستگذاریها کسب کنند.
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