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*های فراگیر های شهری تا جنبش پیدایش جمعیت معترض: از جنبش
 

 3علی حاجلی، 2پور حمیدرضا جالیی، 1تقی آزادارمکی

 5/2/1400تاریخ پذیرش:                  26/7/99تاریخ دریافت: 

 چکیده

رسی این ظهور و گسترش دنبال بر های اجتماعی متعددی در ایران ظهور کرده است. این مقاله به دهۀ اخیر، جنبش  در سه

های جدید اجتماعی و  های جنبش ها در جامعۀ ایران معاصر است. ما با چارچوب نظری ترکیبی، برگرفته ازنظریه جنبش

ایم: تضاد اجتماعی، کنشگران، و  های اجتماعی را بررسی کرده از جنبش روش اسنادی، سه بُعد مهم هریک  ها و به طرازی فریم هم

های محدود  های فراگیر و جنبش بر تضادهایشان، بر مبنای دامنۀ دربرگیرندگی در دو دسته جنبش ها عالوه بشمطالبات. این جن

های  دلیل دامنۀ دربرگیرندگی محدود به خودشان در ردیف جنبش های شهری، معلمان و کارگران به اند. جنبش بندی شده دسته

اند.  های فراگیر در نظر گرفته شده عنوان جنبش به 1396ماه  دی های اصالحات، زنان، دانشجویی و جنبش محدود، و جنبش

اند. این تضادها شامل:  دهۀ اخیر بوده  های اجتماعی در سه دهد تضادهای متعدد و متنوعی بستر ظهور جنبش نشان می ها یافته

. کنشگران این رخدادها، چه شود های اجتماعی و شیوۀ حکمرانی می گذاری اقتصادی، رویه نحوه ارائه خدمات شهری، سیاست

اند. مطالبات این  جای جامعۀ ایرانی برآمده های دربرگیرنده، متکثر بوده و از جای های محدود و چه در جنبش در جنبش

بندی  ها و حکمرانی مطلوب قابل دسته گذاری رغم پراکندگی، حول عدالت اجتماعی، بهبود سیاست های اجتماعی به جنبش

های مختلف جامعۀ  نشده در بخش های اجتماعی، نتیجۀ تضادهای حل ایم که این ظهور پرتعداد جنبش رفتههستند. ما نتیجه گ

های جامعه، بیانگر پدیدار شدن  ویژه تضادها و کنشگران متکثر و برآمده از اغلب بخش ها، به ایرانی است. مختصات تکینه جنبش

شکل/پرشکل اجتماعی جدیدی است که در سرتاسر جامعه  وی بیدر ایران معاصر است. جمعیت معترض نیر« جمعیت معترض»

 دنبال تغییر اجتماعی با مطالبۀ مشخصِ برقراری عدالت اجتماعی و برابری است.  به

 های شهری، عدالت اجتماعی تغییر اجتماعی، جمعیت معترض، جنبش اجتماعی، جنبش واژگان کلیدی:
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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

های جمعی متعددی رخ  های اجتماعی و کنش هفتاد به بعد، جنبش پس از پایان جنگ و از دهه

های شهری در شهرهای مختلف به نحوه ارائه خدمات شهری و یا تقسیمات  داده است. جنبش

های کارگری، از اولین  های جمعی کارگران بطور مستقل یا در قالب تشکل کشوری، و کنش

های  های جمعی همچنان داشت، جنبش ها بودند. سپس و در حالیکه این نوع کنش نمونه

های  تری داشتند. برای نمونه، کنش دامنه اجتماعی فراگیرتری ظهور کردند که مطالبات پهن

جمعیِ جنبش دانشجویی بسط یافت، چالشگری جنبش زنان به آرامی آغاز شد، جنبش معلمان 

ر آستانه انتخابات مختلف به ظهور جنبش اصالحات انجامید، های مدنی د پدیدار گشت، خیزش

 های جمعیِ اعتراضی جدیدی ظهور کرد.  های دهه نود کنش و از نیمه

های جمعی و اعتراضات مختلف مردم  گرچه تاریخ معاصر ایران همواره روایتگر کنش

اهمیت است. های اجتماعی در سه دهه اخیر حائز  بوده است، ظهور پرتکرار و متعدد جنبش

های اجتماعی در این دوره بشدت متنوع بوده است، و از موضوعات خاص و  دامنه جنبش

ها فاقد تمرکز  محدود تا موضوعات عام و فراگیر را دربر دارد. کنشگرانِ گوناگون این جنبش

در بخش خاصی از جامعه ایرانی هستند. اشکال کنش جمعی، نسبت به گذشته، از تنوع 

 دار است.  بیشتری برخور

های اجتماعی عموماً بر دو وجه فقر و تهیدستان برای  پژوهشگران در تحلیل این جنبش

ای از اعتراضات، و مدرنیزاسیون و طبقۀ متوسط جدید برای گونۀ دیگری، تأکید دارند. مدل  گونه

گذاری  کند که بر پایۀ چرخش سیاستخطی را دنبال می تحلیلی عموماً مسیری تک

رن شدن ایران، نیروهای جدید ظهور کرده و مطالبات طبقۀ تهیدست/متوسط جدید اقتصادی/مد

های تحلیلی از چند کاستی مهم، مانند فقدان  شود. این مدلهای اجتماعی می بستر وقوع جنبش

تمایز میان تضادهای اجتماعی و بسترهای غیر اجتماعی ظهور این تضادها، توضیح نارسای 

و رخدادهای خاص و اتصال فراتاریخی رخدادها به گذشتۀ تاریخی، رابطه میان مفاهیم کالن 

 شود جزئیات تاریخی ازنظر عزل شود. پایه سبب میشمولیِ مفهوم برند. این جهانرنج می

های اجتماعی،  وتحلیل ماهیت تکینه این جنبش این مقاله درصدد است از خالل تجزیه

ررسی کند. پرسش اصلی ما این است: کدام ظهور یک نیروی جدید اجتماعی غیر طبقاتی را ب
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های اجتماعی را از دهۀ هفتاد  دگرگونی در حامالن تغییرات اجتماعی، ظهور و گسترش جنبش

دهد؟ به نظر ما در این نوشتار، در کنار تغییرات اجتماعیِ با اهمیت )مانند به بعد توضیح می

زش و دسترسی به اطالعات، تغییر ترکیب جمعیتی، رشد فزایندۀ شهرنشینی، گسترش آمو

های تکینه متفاوت، حول تضادهایی رغم ماهیت های سه دهۀ اخیر به شدن و...(، جنبش جهانی

ها، و مطالباتی مشترک مانند برابری و عدالت،  گذاری مانند نحوۀ حکمرانی و سیاست

زه سو و تضادها و مطالبات تاآیندی متغیرهای بسترساز ازیکاند. هم بندی شده مفصل

خوان ای را خلق کرده است که لزوماً با مفهوم طبقاتی همِدیگر، نیروی اجتماعی تازه ازسوی

شمار سه دهۀ اخیر  نیست. این نیروی جدید اجتماعی، فراگیرتر و متشکل از کنشگران بی

کنیم که یاد می« جمعیت معترض»گیری  جای طبقۀ متوسط، ما در این مقاله از شکل است. به

های اجتماعی اخیر ایران نسبت به رخدادهای پیشین است.  متفاوت جنبش سبب ماهیت

ها،  های فرافردی، مانند سازمان تر از همۀ مقوله تر از جامعه و بزرگ جمعیت معترض، کوچک

 های اجتماعی است.  ها، طبقات و جنبش گروه

اجتماعی  ها، یعنی تضاد های اخیر، اوالً ماهیت اجتماعیِ مشخص آن برای مطالعۀ جنبش

ای از کنشگران و نیروهایی که به  شود. ثانیاً، نقشه ها، بررسی می اختصاصی هر یک از این جنبش

های اجتماعی  دو، مطالباتی که هر یک از جنبش بر این شود. عالوه پیوندند، تهیه می ها می جنبش

ز این طریق، امکان به شود. ا اند، بازشناسی می مورد مطالعه به زبان آورده و برای آن مبارزه کرده

آید. در ادامه، برای  وجود می ها به های عام آن سخن درآمدن خود رخدادهای تکین و داللت

شیوۀ استقرایی از  های اجتماعی اخیر ایران، این پژوهش به بررسی پدیدۀ ظهور و گسترش جنبش

رات اجتماعی در ترین حامالن تغیی کل یعنی تحلیل یکی از مهم  جزء یعنی رخدادهای تکین، به

ترتیب، برای تصریح مسئله  کند. بدین جامعۀ ایران کنونی، یعنی جمعیت معترض، حرکت می

های اجتماعی در ایرانِ پس از دهۀ هفتاد، این پژوهش، ذیل  پژوهش، یعنی تحلیل ظهور جنبش

دهد.  تر در برابر خود قرار می صورت مشخص چهار سؤال جزئی گفته، به پرسش اصلی پیش

ها  اند؟ کنشگرانی که به این جنبش های اجتماعی بر مبنای چه تضادهایی شکل گرفته شجنب

پرورانند؟ آیا  ها چه مطالباتی در سر می آیند؟ این جنبش پیوندند کیستند و از کجای جامعه می می
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بندی کرد  تری دسته صورت عام ها را به ها و مطالبات این جنبش توان مجموعه تضادها، هویت می

 قادر به ارائه تصویری از حامالن تغییر اجتماعیِ جامعۀ ایرانیِ امروزین باشد؟که 

 ادبیات تحقیق، مرور مفهومی و نظری

توان در دو دستۀ اصلی قرار داد. دستۀ  های اجتماعی اخیر در ایران را می ها دربارۀ جنبش پژوهش

بقات فرودست توجه اول، شامل گروهی از پژوهشگران است که به فقر، محرومیت نسبی و ط

گیرند که به نقش طبقۀ متوسط در ظهور های مدرنیزاسیون قرار می اند. گروه دوم ذیل نظریه کرده

 های اجتماعی متمرکز هستند. جنبش

های شهری در  . پرویز پیران برای تحلیل جنبشهای معطوف به فقر و فرودستان پژوهش

یران، رابطۀ مستقیمی میان فقر در مناطق باور پ ایران، به رهیافت فقرمحور رسیده است. به

نام  ای به  ( پدیده1379(. بیات )1384فرودست شهری و جنبش اجتماعی وجود دارد )پیران، 

دهند و در برابر آرامی حوزۀ کنش خود را گسترش میکند که به را تحلیل می« جنبش تهیدستان»

یا « پیشروی آرام»العات بعدی خود، این کنند. او در مطبرنامه و اقدامات کالن جامعه مقاومت می

دهد که با مقاومت خود زمینۀ تغییر را  را به همۀ شهروندان تسری می« های اجتماعیناجنبش»

( سرخوردگی 1388زاده و گلپایگانی،  (. پژوهش دیگری )سیف2013آورند )بیات،  وجود می به

« جنبش دوم خرداد»گیری  کلاجتماعی و اقتصادی را موجب اقبال انتخاباتی به خاتمی و ش

شود که با تمرکز ( هم دیده می1398پژوهش مددی و همکاران )داند. این محور استدالل در  می

های سیاسی اجتماعی فقر و نابرابری در نظر  ، آن را ازجمله چالش1396ماه  دی« اغتشاشات»بر 

جامعه، قادر به توضیح بخشی های مبتنی بر فقر و طبقات محروم  نظریهطور خالصه،  اند. بهگرفته

ها در برابر این پرسش که اگر فقر موجب ظهور  حال، آن از رخدادهای اعتراضی هستند. با این

های اجتماعی است، چرا در مناطق محروم همواره شاهد اعتراضات فقرمحور نیستیم،  جنبش

ر فقر و نارضایتی، ب کند، عالوه ( تصریح می1998) 1که ترو گونه کنند. همان پاسخی ارائه نمی

 های ساختاری برای ظهور جنبش اجتماعی ضروری است.  عوامل دیگری مانند فرصت

های دیگر به روند مدرن شدن جامعه و  . بسیاری از پژوهشهای مدرنیزاسیون نظریه

ها یا در قالب تأثیر  اند. این نظریه ها توجه کرده عنوان بستری برای ظهور جنبش پیامدهای آن به
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خواهانه به موضوع  م مدرنیزاسیون، یا ظهور طبقۀ متوسط، یا بروز مطالبات دموکراسیمستقی

ارمکی با تحلیل تغییرات اجتماعی و فرهنگی، به ظهور نیروهای جدید اجتماعی  اند. آزاد پرداخته

عقیدۀ او این نیروهای اجتماعی جدید )مانند زنان، جوانان و طبقۀ متوسط( در  توجه دارد. به

ب( 1384ارمکی ) عقیدۀ آزاد ( نقش دارند. به169الف: 1384« )هی تغییرات اجتماعید شکل»

است. چنین تحلیلی از نقش طبقۀ متوسط « طبقۀ متوسط جدید»طلبی محصول  جنبش اصالح

( نیز ارائه شده 1398؛ خرمشاد و کرد، 1387توسط پژوهشگران دیگر )برای نمونه: بشیریه، 

( معتقدند در نیمۀ اول دهۀ هفتاد با رشد طبقۀ متوسط جدید، 1389است. زیباکالم و همکاران )

ای بر طبقۀ متوسط ندارد، از  ( گرچه تأکید ویژه1391پور ) مطالبات جدیدی شکل گرفت. جالیی

های  کند. تبار پژوهش و نیز روند مدرنیزاسیون اذعان می  های خود به اهمیت طبقه خالل تحلیل

گردد.  ( از انقالب اخیر بازمی1387تحلیل اشرف و بنوعزیزی ) معطوف به نقش طبقۀ متوسط، به

های مارکسیستی آن است. اهمیت قائل  نشست ها وارد است، ته ترین نقدی که به این پژوهش مهم

سوی نظریۀ  گیری ذهنی پژوهشگران به ، بیانگر جهت«طبقۀ متوسط»ازحد برای نقش  شدن بیش

در دوران « طبقۀ متوسط»نان عواملی که برای ظهور برآن، چ حزب پیشگامِ لنین است. عالوه

ای استثنایی  ها را پدیده توان آن شود، امروزه چندان گسترش یافته که دیگر نمی کنونی برجسته می

در نظر گرفت. برای نمونه، تغییر سبک زندگی روستایی و تشابهات فراوان آن با زندگی شهری، 

وکار،  های مجازی و تغییر ماهیت کسب آور رسانه جابدسترسی فراگیر به آموزش عالی، نفوذ اع

 چندانی در نقاط مختلف مشاهده نشود.« طبقاتی»های  در عمل موجب شده تفاوت

های اجتماعی  سازی موضع نظری خود، در این مقاله، ترکیبی از نظریۀ جنبشما برای روشن

ایم. نظریۀ اول،  تفاده کرده( اس1986، 1؛ اسنو1998ها )ترو،  طرازی چارچوب جدید و نظریۀ هم

پیوستن  هم های اجتماعی و چگونگی به زاویۀ تحلیلی بسیار مؤثری برای فهم بسترهای ظهور جنبش

توجه « مناسبات اجتماعی»دهد. این نظریه به برآمدن نوع جدیدی از قدرت و  کنشگران ارائه می

اثر  ، بی«ایجاد مشارکت وابسته»ا گیری چنین مناسباتی، تضادهای اجتماعی موجود ب دارد که با شکل

های  خیزند، جنبش (. هرآینه مردم به مبارزه علیه این وضعیت بر9-8: 1971، 2شوند )تورن می

هستند که از « رفتارهای مبتنی بر تضاد»های اجتماعی  ترتیب جنبش کنند. بدین اجتماعی ظهور می
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(. برای این منظور، هویت 795: 1985 ،1شود )ملوچی حدود نظام هنجارین موجود خارج می

طور مداوم از طریق گفتگوهای درونی  ها است. این هویت به جمعی هدف و ابزار این نوع کنش

هیچ مبنا »های اجتماعی  برای تورن جنبششود.  گاه تثبیت نمی شود و هیچ نو می به میان کنشگران نو

و کنش جامعه برای خود  مندی ای جز کشمکش نیروهای اجتماعی برای کنترل تاریخ و مطالبه

(. بر اساس این نظریه سه مؤلفه اصلی جنبش اجتماعی عبارتنداز: تضاد، 9: 1985)تورن، « ندارد

شیوه ادراک از موقعیت نامناسب فعلی توسط کنشگران و راهِ رهایی  کنشگر و مطالبه. نظریۀ دوم به

ای جنبش اجتماعی و افراد ه های ادراکی سازمان گیری جهت»طرازی  از آن، معطوف است. با هم

 شود.  (، امکان بسیج کنشگران مهیا می464: 1986)اسنو، « جامعه

 روش تحقیق 

شود. دلیل انتخاب روش کیفی آن بود  شناختی کیفی انجام می گیری روش این پژوهش با جهت

د و که اوالً این پژوهش درصدد تبیین و تعمیم نیست؛ ثانیاً موضوع مورد مطالعه فارغ از ابعا

ها با تکنیک مطالعات خود دارای اهمیت است. گردآوری داده خودی های کمّی آن، به ویژگی

(. منابع اسنادی شامل اسناد رسمی، کتب، 2012، 3؛ بریمن1962، 2اسنادی انجام شد )گارفینکل

های شخصی، فیلم، عکس، مطالب تولید شده در فضای مجازی  نوشته ها، دست مقاالت یا گزارش

ها،  بودگی جنبش های اصلی تحقیق، برای حفظ تکینه شود. در این مقاله متناسب با پرسش یو... م

 ها از سه بُعد اصلیِ تضاد، کنشگران و مطالبات موردبررسی قرار گرفتند. آن

ای یا مجازی  های چندگانه این پژوهش عبارت است از: مجموعه تولیدات رسمی، رسانه داده

اند. این اسناد شامل: محتواهای  گی پیش از انجام تحقیق تولید شدهها، که هم دربارۀ این جنبش

شود. برای روایی  های نشریات معتبر، فیلم و عکس می های جنبشی، گزارش کنشگران یا سازمان

اسناد از یک معیار مشخص استفاده شد، یعنی سخن گفتن دربارۀ موضوع و از سوی کسانی که 

های مورد استناد در این پژوهش از سایت  دارند. فیلمباره را  شایستگی سخن گفتن دراین

ها در یک دورۀ زمانی مشخص تهیه شده است. درنهایت، اسناد از  یوتیوب با جستجوی کلیدواژه

 اند.  آوری و کاویده شده طریق کلید واژگان مرتبط با سؤاالت تحقیق، جمع
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پژوهش کیفی برای اعتبار  های هایی که در روش بر عموم شیوه برای اعتبار پژوهش، عالوه

(، 2001، 1ضرورت برخورداری تحلیل از ماهیت پراگماتیک )تیلور رود، به کار میپژوهش به

عالوه، های بعدی مهیا کند، توجه شده است. به یعنی پژوهش قادر باشد بنیانی برای پژوهش

های  ، اعتبار یافتههای خود به همکاران و یا برخی افراد جامعۀ هدف پژوهشگران با ارائه یافته

 اند. خود را سنجیده

اند، از پراکندگی وسیعی برخوردارند. ما برای  هایی که در سه دهۀ اخیر رخ داده جنبش

اند، بازشناسی کردیم.  ها بوده ها را در قالب تضادهایی که بستر وقوع آن شناسی رخدادها، آن سنخ

در اختیار ما قرار گرفت که « هایی سنخ»ها،  بندی این رخدادها بر مبنای تضادهای آن با دسته

ها  کنندگان، در جنبش (، یعنی مشارکت93: 1368، 2)دورکیم« چیزی جز خالصه افراد»درواقع، 

ای از تضادها حول  ها را نیز متمایز کردیم. دسته بر تضادها، دامنۀ دربرگیرندگی آن نیستند. عالوه

توزیع منابع مادی و فرامادی جامعه، و برخی های کالن اقتصادی و نحوۀ تقسیم و  گذاری سیاست

ها از چالش با رویکردهای  اند. دستۀ دیگری از جنبش های خرد شکل گرفته گذاری سیاست

ها با  های اجتماعی و فرهنگی و پیوند آن حکمرانی، سر برآوردند. بخشی از تضادها، به رویه

گردد. گروهی از  می بازمیسیاست مربوط است. یک دسته از تضادها به هویت و فرهنگ قو

زیست صورت گرفته است. تضادهای دیگری نیز وجود   اعتراضات باهدف حفاظت از محیطِ

 اند. دارد که حول سیاست و یا ایدئولوژی شکل گرفته

های اجتماعی را بر مبنای دامنه دربرگیرندگیِ مطالبات آنها  شناسی، جنبش بر این سنخ عالوه

ها فقط مطالبات یک صنف، یا یک شهر و منطقه را نمایندگی  جنبشایم. برخی  بندی کرده دسته

کنند. برخی دیگر خواستار ایجاد تغییرات در سطح ملی بوده و مطالبات فراگیر دارند.  می

هایی که خواستار رفع مشکالت مربوط به مدیریت یا کیفیت زندگی در شهر یا منطقه  جنبش

های  هایی که دامنه مطالباتشان محدود به خواستهو آن 3شهری،  جغرافیایی خاص هستند، جنبش

نامیم. سطح  های صنفی میاختصاصی یک صنف )مثال مطالبات کارگران یا معلمان( باشد، جنبش

هایی که مطالباتی  های شهری و صنفی، محدود به خود کنشگران است. جنبش مطالبات جنبش
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میم. جنبش زنان و دانشجویی گرچه از نا برای کلیت جامعه دارند، جنبش با مطالبات فراگیر می

گویند، از آنجاکه بدنبال ایجاد تغییرات برای کلیت جامعه  سوی بخشی از جامعه سخن می

 (.1دهیم )شکل  های فراگیر قرار میهستند، در ردیف جنبش

الی  1370های  در این پژوهش، با نظرداشت اصل تحدید حدود، فقط سه تضاد اولی در سال

های اجتماعی  ترتیب، دامنۀ این پژوهش شامل برخی جنبش اند. بدین وهش شدهوارد ۀژ 1396

ها عبارتند از:  در ایران رخ داده است. این مجموعه کنش 1396شمسی تا  1370است که از 

های شهری شامل  های صنفی شامل مجموعه اعتراضات کارگران و معلمان، جنبش جنبش

، اسالمشهر، قزوین و...، جنبش زنان، جنبش ای از اعتراضات در شهرهای اراک مجموعه

 .96ماه  دانشجویی، جنبش اصالحات و جنبش دی

 
 نویسندگان مقاله حاضر(از انقالب )منبع:  های دوگانۀ رخدادهای اعتراضی در ایرانِ پس . سنخ1شکل

 محدود اجتماعی با مطالبات های جنبش
های شهری، مجموعه  موعه جنبشما در این بخش سه مؤلفه )تضاد، کنشگر و مطالبه( مج

دلیل آنکه دامنۀ دربرگیرندگی این  کنیم. به اعتراضات کارگران و جنبش معلمان را بررسی می

ایم. بخش زیادی از  ها را محدود در نظر گرفته ها محدود به شهر یا صنف خاصی بود، آن جنبش

های اقتصادی  گذاری این اعتراضات ازجمله پیامدهای سیاست تعدیل اقتصادی و برخی سیاست

های اجتماعی اخیرِ ایران، همزادِ سیاست  توان ادعا کرد، ظهور جنبش اجتماعی دیگر بودند. می

 تعدیل اقتصادی است.
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های شهری آن دسته از  اند. جنبش های شهری بوده های اخیر ایران، جنبش ترین جنبش قدیمی

ول مسائل مرتبط با مدیریتِ زندگی ( هستند که ح305: 1983، 2)کاستلز 1«های شهرمحور بسیج»

شناسی شهری در دهه  کاستلز تحت تاثیر گسترش جامعهگیرند.  یا توزیع منابع شهری شکل می

ها  که انواع جنبشهای مرتبط با مشکالت شهری را متمایز نمود. در حالی هفتاد این نوع جنبش

آمدن  آنچه محرک گردهم های، برای نمونه، زنان یا معلمان دهند، در جنبش در شهر رخ می

های شهری، شهر عالوه بر  شود حقوق زنان یا حقوق صنفی است، اما در جنبش کنشگران می

گیری کنش  های شهری و زندگی در شهر محرک شکل آنکه عرصه ظهور جنبش است، نارسایی

 جمعی است.

ز ارائه مانع ا« نشینی حاشیه»در اعتراضات مربوط به خدمات شهری، عموماً کلمۀ کلیدی 

(، اعتراضات پرشمار در سال 1370آباد و گرگان ) خدمات مناسب بود. اعتراضات در نجف

های خارج از بافت شهری بود.  در اراک، مشهد و اسالمشهر در واکنش به تخریب خانه 1371

(. این اعتراضات باعث 146:1396های شدیدی همراه بود )اصغری، اعتراضات مشهد با درگیری

منظور جلوگیری از تکرار  دی صرف مسئله مشهد و کیفیت برخورد با آن بهوقت زیا»شد 

(. کنشگران اغلب مردمان فقیری بودند که از شهرها 182: 1394شود )هاشمی، « گونه حوادث این

 شهر مشهد مهاجرت کرده بودند.« حاشیه»و روستاهای اطراف برای زندگی بهتر به 

تنها خدمات شهری بلکه  شهر نه، اعتراضات مجدد در اسالم1374در سال 

های کالن اقتصادی )سیاست تعدیل و افزایش پلکانی قیمت سوخت( را به  گذاری سیاست

( مردم با همراهی فعاالن مدنی، روحانیون و مقامات در 1379کشید. در آبادان ) چالش می

اری این شکایت از وضعیت نامناسب آب شرب شهر آبادان به خیابان آمده و در مقابل فرماند

 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 

و بعد(. سیاست تقسیمات کشوری در هر  1380( و انتزاع آن از زنجان و استان خراسان )1373)

و مورد با اعتراض مردم همراه بود. گرچه اعتراضات حول مسئله تقسیمات کشوری بود، د

نارضایتی از خدمات شهری در بروز و تشدید این اعتراضات نقش مهمی داشت. کنشگران این 
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های مختلف اجتماعی و با همراهی فعاالن مدنی و مقامات  اعتراضات طیف متنوعی از گروه

 ها افزایش یابد.  مات محلی باعث شده بود مشارکت مردم در این کنشمحلی بودند. همراهی مقا

هایی بودند که به وضعیت آلودگی هوا اعتراض  بخش دیگری از اعتراضات شهری عموماً آن

در شهر اراک ظهور کرد. در یکی از  1392ترین اعتراضات در سال  داشتند. یکی از وسیع

یکی دیگر از انواع «. لطفاً در تنفس احتیاط کنید»ادند د ها، دختران به طنز هشدار می نوشته دست

محیطی، سلسله اعتراضاتی بود که در استان خوزستان  اعتراضات شهری به وضعیت زیست

صورت گرفت. خوزستان از دهۀ هشتاد با بحران زیستی مواجه بود. وضعیت در دهۀ نود به

شده بود این اعتراضات فراتر از شدت بحرانی شد. ادامۀ وضعیت بحرانی، برخی مواقع باعث 

های  نوشته های رسمی تبدیل شود. برای مثال، یکی از دست آلودگی هوا و به چالش علیه سیاست

ای  بود. این شعار درواقع طعنه« هوای پاک، حق مسلم ماست»مردم در این تجمعات اعتراضی، 

ت انتقال آب خوزستان به ، بود. همچنین گاهی سیاس«ای، حق مسلم ماست انرژی هسته»به شعار 

ها، نوشته شده بود  نوشته شد. در یکی از دست های مرکزی ایران نیز به چالش کشیده می بخش

های  افراد از گروه«. تهران، اصفهان! آب رو بردین، نفت رو بردین، خاک رو یادتون رفت ببرین»

ها  محلی نیز به آن کردند و گاهی برخی مسئوالن مختلف اجتماعی در این تجمعات مشارکت می

بر مردم این شهر، از سوی سایر مردمان ایران و نیز  پیوستند. اعتراضات در خوزستان عالوه می

شد. چندین ترانه توسط خوانندگان معروف خوانده شد و فعاالن مدنی  برخی اقشار حمایت می

 های سیاسی از اعتراضات حمایت کردند.  و گروه

ای دارد. مجموعه اعتراضات کارگران در  یران سابقۀ دیرینهاعتراضات و جنبش کارگری در ا

اند که در دفاع از حقوق اولیه  های پراکنده، مقاومتی و محلی بوده سه دهۀ اخیر عموماً کنش

اند،  اند. گرچه این اعتراضات ازجمله انواع پرشمار اعتراضات پساانقالبی بوده کارگران رخ داده

ساز، و جنبش کارگری نتوانسته  ، آن نیروی یگانۀ تاریخ«طبقۀ کارگر»نام  ای به  هرگز کنشگر یگانه

 در عرصۀ سیاسی و اجتماعی ایران ظهور کند. 

رغم کثرت این  سو اعتراضات کارگری متعددی ظهور کرده است. به این به 1370از سال 

اعتراضات ها بسیار محدود بود. دالیلی که برای این  اعتراضات، دامنۀ مطالبات و کنشگران آن

شد. دستمزد پایین، فقدان  وجود داشت، عموماً به وضع معیشتی و شغلی کارگران مربوط می
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امنیت شغلی، اخراج کارگران، فقدان تشکل صنفی، قوانین ناعادالنۀ کار و... ازجمله دالیل 

ات اعتراضات کارگران بود. برخی از اعتراضات البته دامنۀ فراگیرتری داشت. برای مثال، اعتراض

درپی رانندگان اتوبوسرانی تهران برای تشکیل سندیکا از این جمله بود. دو سیاست مهم  پی

اقتصادی بیشترین تأثیر را در ایجاد اعتراضات کارگری داشت؛ یکی سیاست تعدیل اقتصادی که 

سازی بود  ( منجر شد، دیگری برنامۀ خصوصی19: 1376پور،  )رفیع« شکاف طبقاتی»به افزایش 

 طورکلی تغییرات فراوان در بازار کار منجر شد.  نظمی در پرداخت دستمزد و به بیکه به 

اند.  های آنان بوده در اعتراضات کارگری، کنشگران شامل کارگران معترض و گاهی خانواده

اند  ها حمایت کرده های اخیر برخی نیروهای اجتماعی مانند دانشجویان یا معلمان از آن در سال

(. بنابر گزارش وزارت کار در 1397، «تپه هفت»مایت از اعتراضات کارگران )برای مثال، ح

 اعتراض کارگری ثبت شده است. 91بیش از  1380دوماهۀ پایانی سال 

در سه دهۀ اخیر تنها یک کنش اعتراضی سراسری از سوی کارگران رخ داد که طی آن 

ها خرده  زدند. اما در همۀ این سالکارگران به دعوت خانه کارگر در تهران دست به تجمع فراگیر 

؛ 1395پور،  صارمی و خواجهامینهای گوناگونی رخ داده است ) اعتراضات کارگران به شکل

شکل کامالً محدود و با شعارهای معطوف به   (. این اعتراضات ابتدا به1395بوداقی و همکاران، 

 گرگونی شده است. مطالبات خود شکل گرفته، سپس شکل اعتراضات و مطالبات دچار د

مطالبات کارگران معترض عمدتاً به وضع معیشتی، شرایط ایمنی کار، پرداخت دستمزد و 

ها معطوف بوده است. تجمعات کارگران عمدتاً یا با سکوت همراه بوده و یا  امنیت شغلی آن

در بر این مطالبات،  حال، عالوه دادند. با این شعارهای محدود معیشتی خاص آن محیط سر می

عزا عزاست امروز، »شد. برای مثال شعار  توجهی سر داده می برخی اعتراضات، شعارهای جالبِ

شد. یا شعار  ها، مطرح می متأثر از شعارهای رایج جنبش« زندگی کارگر رو به فناست امروز

 ، یکی از شعارهای رایج اعتراضات کارگران بوده است. «پذیرد میرد، ذلت نمی کارگر می»

دلیل شعارهای محدود و مربوط به  همین کارگران، یا فریاد مطالباتشان بوده، که بهشعارهای 

شد. برای مثال، شعار  شد، یا به شکل چالش نمادین با نظام سیاسی مطرح می محیط سر داده می

رها کردن فلسطین و توجه به کارگران ایرانی، حاکی از آن بود که کارگر ایرانی وضع موجود 

« درود بر ستمگر، مرگ بر کارگر»داند. یا شعار  گذاری کالن کشور می سیاستخود را محصول 
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های قضایی اعتراض دارند. یکی از مطالبات تقریباً مشترک  ها نسبت به رویه داد آن نشان می

 11بسیاری از اعتراضات کارگری، تشکیل سندیکاهای کارگری بوده است )برای نمونه، تجمع 

سندیکای شرکت  1388، تهران؛ تجمع بهمن 1383جمع روز کارگر ، تهران؛ ت1381اردیبهشت 

 واحد، تهران(.

طور مداوم حول  به بعد، به 1380دار است که از سال  جنبش معلمان، یک جنبش ادامه

مطالبات صنفی و گاهی فراصنفی، شکل گرفته است. بحران اقتصادی و شیوۀ توزیع منابع مادی 

بر  ی اعتراضی بوده است. معلمان نیز در بطن این بحران، عالوهها در ایران منشأ بسیاری از کنش

نابرابری در دستمزد، کاهش جایگاه اجتماعی معلمان و فقدان نارضایتی از وضعیت معیشتی، به 

فشار معیشتی، احساس محرومیت نسبی، و ترتیب،  ند. بدین ا های صنفی اعتراض کرده تشکل

وجود آورده است.  ها را به گذاری مان با سیاستکاهش اعتبار اجتماعی، زمینۀ تضاد معل

ها موجب  گیری در تشکیل نهادهای صنفی و جلوگیری از کنش جمعی آن برآن، سخت عالوه

 شده اعتراضات معلمان ماهیتی چندبُعدی داشته باشد. 

ها پس از  سازمان صنفی بودند. آن تشکیل یکدنبال  به 1378معلمان کنشگر در سال 

ان، نتوانستند ائتالف کنند و درنتیجه، سه تشکل صنفی مختلف غیررسمی گفتگوهای فراو

. در (71: 1389)عبدالهی، وجود آمد: کانون صنفی معلمان، سازمان معلمان، و خانه معلمان  به

کردند. در دهۀ  های خود از عناوین صنفی گوناگونی استفاده می ها در بیانیه های بعد آن سال

دادند. در یکی از اقدامات  ماً فراخوان تجمع، تظاهرات و اعتصاب میها عمو هشتاد، این تشکل

از این اعتصابات، عدم موفقیت  ای اعتصاب کردند. پس  طور نسبتاً گسترده ها به مهم، آن

)پورسلیمان و عبدالهی، های صنفی در پیگیری مطالبات، موجب بروز تشتت معلمان شد  کانون

یابی  های جدید تشکل های مجازی از شیوه ویژه با گسترش شبکه . در دهۀ نود، آنها به(22: 1383

 (. 1394لنگرودی،  استفاده کردند )بهشتی

های معیشتی معطوف بود اما  فراخور تضادی که وجود داشت ابتدا به حوزه مطالبۀ معلمان به

ض به بر اعترا در ادامه، امکان فعالیت صنفی نیز برجسته شد. معلمان در اعتراضاتشان، عالوه

های  وضعیت معیشتی خود، به مقایسۀ توزیع منابع اقتصادی نیز پرداخته و به اولویت

دیگر، این اعتراضات در بطن خود به فقدان عدالت  عبارتِ گذار اعتراض دارند. به سیاست
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، «معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است»اجتماعی ارجاع دارند )برای نمونه، شعارهایی مانند: 

 در تجمعات مختلف(. « % گرسنه گرسنه99ن تأمین، % تأمی1»

گیرد و در زمانۀ  تر جامعه قرار می های اجتماعی بزرگ جنبش معلمان در عمل، ذیل جنبش

طور ویژه با جنبش اصالحات و جنبش سبز  شود. این جنبش به بندی می ها مفصل حساس در آن

واسطۀ مشارکت در  به 1388در ارتباط بوده و برخی کنشگران اصلی این جنبش در سال 

 های متعددی شدند. اعتراضات متحمل هزینه

 های اجتماعی با مطالبات فراگیر جنبش

ازجمله رخدادهای فراگیری بودند که ما  1396ماه  های اصالحات، دانشجویی، زنان و دی جنبش

بات ایم. سه جنبش اول گرچه هرکدام دارای تضاد، کنشگر و مطال در این تحقیق بررسی کرده

ها دارای اشتراکات متعددی هستند. این امر باعث شده است  اختصاصی هستند، در برخی مؤلفه

 ها وجود داشته باشد.  پوشانی آشکاری میان آن هم

جنبش دانشجویی در اوایل دهه هفتاد عمدتا به عدالت اجتماعی توجه داشت. با ظهور 

صالحات محل نزاع را یک تضاد تری به میان آمد. جنبش اجنبش اصالحات، تضادهای عام

(، جنبش اصالحات بر 1387کند. به عقیده خاتمی ) حال امروزین تعریف می تاریخی و در عین

ماندگی( شکل گرفت. گرچه انقالب تالش  مبنای یک بحران تاریخی )استبداد، استعمار، و عقب

عالوه، ری کرد. بهها، انجام اصالحات را ضرو داشت بر این بحران غلبه کند، دوری از آرمان

ها از شرایط اقتصادی و اجتماعی در دهه هفتاد رو به افزایش بود. در این شرایط، نارضایتی

های جمهوریت و تکالیف معوق... انقالب  تکوین وظائف و ارزش»طلبان درصدد  اصالح

( برآمدند. جنبش دانشجویی نیز در این دوره حول چنین 308: 1377)حجاریان، « اسالمی

ها نیز زد. زنان در جنبش اصالحات نقش پررنگی داشتند، و جنبش آن میدی دست به کنش تضا

طلبانه ظهور کرد. جنبش دانشجویی و جنبش زنان، در عینِ های اصالح در فضای برآمده از کنش

  حال، حول برخی تضادهای دیگری شکل گرفته بودند.

شدن حجاب اعتراض داشتند  اریزنان درست در آغازین روزهای پس از انقالب، به اجب

از های اجتماعی زهدانی برای ظهور مجدد جنبش زنان شد.  دگرگونی(. سپس، 1363)ناطق، 

ی مبتنی بر خانواده به هویت های اجتماعی اخیر، عبور از هویت زنانهپیامدهای مهم دگرگونی
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ده و حقوق فردی و های زنان تغییر کر ی مبتنی بر فردیت است. طی این عبور، اولویتزنانه

تواند، با تعلیق نیازهای شهوانی، زندگی مجردی  شوند. مثال فرد می شخصی واجد اهمیت می

آور، برخالف گذشته، ادامه ندهد. افزایش طالق و نیز  پیشه کند، یا به یک زندگی مشترک رنج

از نمودهای  عالوه، یکی دهد. به خوبی این تغییر را نشان می ترجیح دختران به عدم ازدواج به

 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 

عی شکل گرفته و به تبعیض در خانواده و اجتماع اجتما –هایی فرهنگی تضاد بر مبنای رویه

های فردی و حضور اجتماعی، خشونت خانگی علیه زن،  منجر شده است. پوشش، آزادی

 های شغلی و... ازجمله مواردی هستند که محل اعتراض زنان است. دشواری

بخشی از جنبش دانشجویی تیر دچار دگرگونی شد.  جنبش دانشجویی پس از رخداد هجده

( در ساختار سیاسی را اولویت 1383نا،  ر دوری از حاکمیت تاکید کرد و دگرگونی بنیادین )بیب

های جمعی را بطور کامل متفاوت کرد. نیروهای خود دانست. ظهور جنبش سبز فضای کنش

های زنان، دانشجویی، و معلمان که در این جنبش مشارکت داشتند، با تشدید فضای جنبش

نشین با جنبش اصالحات  های جمعیِ هم آوردند. جنبش سبز یکی از کنش امنیتی رو به سکوت

های جنبش  شکل گرفت و در ادامه همان چالش 1388بود که ابتدا حول نتایج انتخابات 

 (. 1384نا،  سخن درآورد )بیاصالحات را در خیابان به

با (. 1394نا،  های دانشجویی بود )بی از اوایل این دهه تضادهای جدیدی بستر ظهور کنش

گیری دربارۀ پوشش  ها ابتدا حول مسائل صنفی )مانند سخت های صنفی جدید، آن ظهور تشکل

دانشجویان و پولی شدن دانشگاه( دست به اعتراض زدند. دانشجویان در این اعتراضات تالش 

ن کردند مسائل دانشجویی را به مسائل کالن جامعه، یعنی عدالت اجتماعی پیوند زنند. ای می

های اجتماعی  اعتراضات با گسترش دامنۀ مطالبات از مطالبات دانشجویی به مطالبات سایر گروه

دنبال آن بود که نشان دهد دامنۀ جنبش اعتراضی دانشجویان فراتر از  مانند زنان یا کارگران، به

افری طورکلی جنبش دانشجویی در دهۀ نود عالقۀ و مسئله صنفی بوده و داعیۀ اجتماعی دارد. به

ویژه اعتراضات کارگران داشت. تضادهای جنبش  های اجتماعی به برای پیوند با سایر جنبش



 

 

 

 

 

 1399 پاییز و زمستان، 2شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -محلی )روستایی توسعۀ                           488 

  

 

دانشجویی در دهۀ نود عموماً از نابرابری اقتصادی و اجتماعی )شهریه، بحران معیشتی جامعه، 

تر جامعه پیوند  آورد. این تضاد ازآنجاکه با تضادهای اجتماعی بزرگ آزادی پوشش( سر برمی

 های پیشین افزایش داد. ت، دربرگیرندگی جنبش دانشجویی را نسبت به دههداش

نوع جدیدی از جنبش اجتماعی ظهور کرد. این اعتراضات که ابتدا در  1396ماه  در دی

سرعت به شهرهای مختلف سرایت کرد. درواقع اندکی بعد از حضور  مشهد پدیدار شد، به

سرعت  (، خیابان از طراحان اصلی ربوده شد. به1397خیابانی نیروهای مخالف دولت )ربیعی، 

بندی سیاسی موجود بودند، به اعتراضات پیوستند و شعارها از  نیروهای جدیدی که فارغ از دسته

شهر  160شعار علیه گرانی به کلیت جمهوری اسالمی تغییر کرد. گفته شد این اعتراضات در 

های  صورت بود که افراد در شبکه بدینها  (. شیوۀ کنش1396فضلی،  رخ داده است )رحمانی

مجازی برای ساعت معین و مکان مشخصی در شهرهای مختلف فراخوان منتشر کرده و از مردم 

 کردند.  برای پیوستن به اعتراضات دعوت می

های آمریکا، گسترش  درواقع وضعیتی بغرنج بود. تشدید تحریم 1396ماه  زهدان جنبش دی

موضوع فساد اقتصادی و... در یک تقاطع تاریخی زمینه را برای  فشار اقتصادی، برجسته شدن

وجود آمدن این وضعیت بغرنج ایجاد کردند. این وضعیت ضمن تشدید بحران اقتصادی  به

 منتهی شده بود. (200: 1398؛ نوروزپور، 1397حاجیانی و دیگران، خانوار، به ناامیدی فراگیری )

توان دو تضاد مهم، یکی تبعیض و  راگیر میهای اعتراضی ف بندی تضاد کنش در جمع

اقتصادی، و دیگری شیوۀ مدیریت ناکارآمد جامعه را -های اجتماعی گذاری عدالتی در سیاست بی

ها و  های دوگانه جامعه )مانند درونی بندی برجسته ساخت. این تبعیض بر مبنای تقسیم

ری دیرپا انجامیده )مانند تبعیض علیه های فرهنگی سنتی که به نابراب ها( یا بر اساس رویه بیرونی

توان ضعف حکمرانی در جامعۀ ایرانی دانست  آخر، این دو را می گیرد. دست زنان(، صورت می

 ها محل نزاع بوده است.  که در همۀ این جنبش

ها معتقدند  تر گفته شد، اغلب پژوهش که پیش گونه ها کیستند؟ همان کنشگران این جنبش

است. بررسی  1396ماه  غیراز دی ها، به ران این جنبش دارد که نیروی پیشطبقۀ متوسطی وجود 

کند. جنبش زنان و جنبش   نمیتأئید  ها، چنین ادعایی را کننده در جنبش نیروهای مشارکت

های اجتماعی عموماً  اصالحات از دو نیروی متفاوتِ سازمانی و گفتمانی برخوردار است. جنبش
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جنبش و نیروهای اجتماعی هستند. هرآینه چارچوب ادراکی این دو  های افزایی سازمان محل هم

شود. مقصود از هویت گفتمانی آن  طراز شود، امکان ظهور جنبش اجتماعی مهیا می نیرو هم

هستند، برای تغییر شرایط،   است که نیروهای منفرد جامعه از مسئله اجتماعی مشخص آگاه

ایگزینِ وضع فعلی دارند. مطالعات )برای نمونه آمادگی مشارکت دارند و درکی از وضعیت ج

اند، بخش زیادی از مردم ایران از دهۀ  ( نشان داده1382: 1379های ایرانیان،  ها و نگرش ارزش

اند. بر اساس  هفتاد به بعد، ازنظر ترجیحات شیوۀ تغییر، طرفدار انجام تغییرات تدریجی بوده

، بررسی توزیع 1376جمهوری سال  تخابات ریاست( ان1376جمهور،  نتایج تفصیلی )دفتر رییس

دهد آراء او در همه کشور، مخصوصاً در مناطق  دهنگان به خاتمی نشان می جغرافیایی رأی

دهد  های بعدی نشان می های انتخاباتی در دوره برآن، مشارکت عالوه. محروم بیشتر بوده است

( و مجلس 1377د. در انتخابات شوراها )این نیروهای متکثر در گوشه و کنار کشور پراکنده بودن

(. این حمایت فراگیر در کشور، نشان از آن 1384نا،  طلبان رأی دادند )بی ( مردم به اصالح1378)

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. 

طور ویژه به جنبش سبز نگاه کنیم، این تنوع نیروها کامالً آشکار است. پس از اعالم  اگر به

های خودجوش نیروهای گفتمانی دست به کنش اعتراضی  ، شبکه1388نتایج انتخابات در سال 

ای را غافلگیر کرد.  انتظار بود که بسیاری از نیروهای حرفه ها چندان غیرقابلِ زدند. تداوم کنش آن

توان با مختصات طبقاتی یا فرهنگی بازشناسی کرد. برای مثال،  ن این جنبش را نمیکنشگرا

دهد افرادی از قشرهای مختلف  شده در این اعتراضات نشان می مروری بر هویت افراد کشته

 اند. ها وجود داشته اجتماعی در میان آن

ست. در میان در جنبش زنان، تنوع هویتی کنشگران حتی به مباحث متعددی دامن زده ا

ها و فعاالن مدنی از نیروهای طرفدار جمهوری اسالمی تا مخالف، و از نیروهای مذهبی  سازمان

تا غیرمذهبی، و از نیروهای طرفدار کنش رادیکال تا کنش فرهنگی قابل مشاهده است. افزون 

نش جمعی اند که اگر به ک برآن، نیروهای گفتمانی جنبش زنان، چنان در جامعۀ ایرانی پراکنده

روزه در همۀ نقاط کشور قابل مشاهده است. وجه مشترک این  ها توجه کنیم، همه گسستۀ آن

 (.1382زاده،  ؛ عباسقلی1385شرکت، ها است ) نیروها، مطالبات و اهداف آن
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دلیل ماهیت متکثر دانشجویان، شامل طیف رنگارنگی از نیروهای جامعه  جنبش دانشجویی به

ِحال، دگرگونی  ش دانشجویی، از ابتدای دهۀ هفتاد تا دهۀ نود، درعینهای جنب است. دگرگونی

که تا اوایل دهۀ هشتاد، دانشجویان عموماً ذیل عنوان  نیروهای جنبش نیز بوده است. درحالی

های  از انشعاب نیروها در دهۀ هشتاد، جریان  کردند، پس انجمن اسالمی دانشجویان فعالیت می

خواه با محوریت دفتر تحکیم جریان دموکراسی»ن وجود داشت؛ متعددی در میان دانشجویا

)افشاری، « دانشجویان هوادار حکومت»و « گرایان سنتیچپ»، «گرایان نواندیشاسالم»، «وحدت

ها به محاق برود.  بندی و پیامدهای بعدی آن باعث شد این دسته 1388(. رخدادهای سال 1385

های جدید،  بار با هویت داً نیروهای دانشجویی، ایندر دهۀ نود پس از یک دوره رکود، مجد

( 1393گزینی از هویت مذهبی )کچوییان و کالنتری،  دست به احیای جنبش زدند. دوری

سوی ایجاد  شمول، دانشجویان را در دهۀ نود به های جهان همراه میل به برخورداری از هویت به

های صنفی با طرح  تند. این تشکلهای جدیدی سوق داد که عموماً پسوند صنفی داش تشکل

کردند چهرۀ جدیدی از جنبش دانشجویی  مطالبات فراگیرتر، مانند عدالت اجتماعی، تالش می

بر نیروهای پیشین، نیروهای چپ دانشجویی نیز رو به فعالیت  ارائه کنند. در این دوره عالوه

 (.1393آوردند )سلطانبیگی و دیگران، 

، کامالً غافلگیرکننده و جدید بودند. بر مبنای یک 1396ماه  کنشگران در جنبش دی

سال  30شدگان، افراد زیرِ  درصد از بازداشت 70(، بیش از 1397گزارش رسمی )دهقان، 

برخوردار و نقاطی از کشور )مانند  اند. ازنظر جغرافیایی، رخدادها، در شهرهای کم بوده

داد که سابقۀ کنش  .( رخ میبجنورد، بروجرد، تاکستان، شهرضا، ایذه، شهرقدس و..

توان با  اعتراضی نداشتند. ازنظر ترجیحات سیاسی، با مراجعه به شعارهای کنشگران، می

اطمینان باالتری مدعی شد، کنشگران این اعتراضات مناسبات سیاسی موجود را برنتافته و 

جوان و دارای توان نیروهای  اغلبِ معترضین را میکردند.  بندی نمی ها دسته خود را ذیل آن

های  بهره از توزیع منابع مادی جامعه دانست. بر مبنای بررسی فیلم شایستگی اشتغال ولی بی

عالوه مشاهده همراه با مشارکت محدود پژوهشگران در تهران،  موبایلی و تصاویر منتشرشده، به

وانان، بهنبود. گرچه ج« طبقات تهیدست»ها به  وضعیت ظاهری این کنشگران بیانگر انتساب آن

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 

های  بسیاری از تماشاگرانِ این اعتراضات آمادگی حضور در خیابان داشتند، اما شدت خشونت

بر مبنای یک ها بود.  مشارکت آنگران و ابهاماتی مانند هدف یا مطالبۀ کنشگران مانع از کنش

روی عصرگاهیِ کنجکاوانه حدفاصل بلوار کشاورز تا میدان صادقیه در تهران، روز بعد از  پیاده

یکی از اعتراضات، پرتکرارترین عباراتی که از گفتگوهای کنار خیابان شنیده شد، عبارت بودند 

از  تحمل اقتصادی )بیش از شش مرتبه(، وضعیت بغرنج و غیرقابلِ : نفی شیوۀ اعتراض )بیشاز

 بودن و ناامیدی نسبت به تغییر )سه مرتبه(. سرانجام  پنج مرتبه(، بی

توان بر مبنای  ها را نمی آیند. آن جای جامعه می کنشگران رخدادهای اعتراضی فراگیر از جای

و تغییرطلبی  ها مقاومت بندی کرد. وجه مشترک آن ت فرهنگی دستهداری، حتی تمایال طبقه، دین

 بوده است.

مطالبات جنبش اصالحات ها همانند تضاد و کنشگرانشان گوناگون بود.  مطالبات این جنبش

های ملموس یا انتزاعی بود. در فریم نیروهای گفتمانی، تقریباً هر  ای از خواسته شامل مجموعه

گرفت.  و بهبود فضای جامعه، ذیل مطالبات جنبش قرار می« آزادی»ای با محوریت  خواسته

ساالری، و  گرایی، مردم خواهی، قانون ترین مطالبات نیروهای رسمی عبارت بودند از: آزادی مهم

توان ذیل  (. درمجموع، این مطالبات را می1379؛ ستوده، 1387طلبی )برای نمونه خاتمی،  عدالت

در نظر گرفت که طی آن حق تعیین سرنوشت شهروندان محترم « یتغییر شیوۀ حکمران»عنوان 

 ها حمایت شود.  شمرده شده و از آزادی آن

در جنبش دانشجویی، مطالبات همانند تضادها دگرگون بوده است. ابتدا برقراری عدالت 

ترین مطالبه بود. پس از ظهور اصالحات، مطالبات این جنبش ذیل مطالبات  اجتماعی مهم

اهمیت « ساختار دموکراتیک»قرار گرفت. در دهۀ هشتاد، مطالبات جدیدی مانند  اصالحات

نام  ای بهکند و نه قوهتا مسئله قدرت مطلقه حل نشود، نه انتخابات مفهومی پیدا می»یافت؛ 

این به مفهوم لزوم یک دگرگونی بنیادین در حاکمیت و تغییر قانون «. یابدمجریه وجود عینی می

های بعد، دانشجویان به مطالبه عدالت و برخی مطالبات صنفی  (. در سال1383نا،  یاساسی بود )ب

عالی رایگان، انتخاب پوشش، و... از این جمله بودند )برای نمونه  توجه داشتند. مطالبه آموزش

 (. 1395نا،  بی
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مطالبات جنبش زنان شامل مجموعۀ وسیعی از مطالبات است؛ مطالبات حقوقی )مانند 

فرزندان، حق طالق و...(، مطالبات فرهنگی )مانند رفع خشونت خانگی(، و مطالبات حضانت 

اجتماعی )مانند حق انتخاب پوشش، دستمزد برابر، رفع تبعیض جنسیتی در منابع عمومی و 

طور خالصه، مطالبۀ زنان، رفع تبعیض جنسیتی و حقوق برابر فردی و  امنیت اجتماعی(. به

 اجتماعی است. 

دست آورد. این  ها مطالبۀ مشخصی به سختی بتوان از مجموع کنشبه 1396ماه  یدر جنبش د

حال، کنشگران هرکدام یک رسانه بودند. شعارهایی که  جنبش فاقد سازمان و رهبری بود. بااین

های  شد متنوع بود. این شعارها عموماً علیه مقامات کشور، سیاست از سوی مردم سرداده می

، شعارهای اقتصادی  و شعارهای «(حال ما کن رها کن، فکری به سوریه را)»ای  منطقه

بود. ماهیت اقتصادی شعارها و اعالم «( پرستیم ما آریایی هستیم، عرب نمی)»ناسیونالیستی 

توان مطالبۀ اصلی معترضین را  نارضایتی از وضعیت معیشتی، پرتکرارترین مطالبات بود. می

 وضعیت اقتصادی و برقراری عدالت دانست.مطالبۀ تغییر وضع موجود برای بهبود 

 گیری بحث و نتیجه 

های اجتماعی در  هایی برای این دعوی بودیم که ظهور متکثر جنبشتا اینجا در پی ارائه داده

نشده در جامعه توضیح داد. در  های اخیر را باید با انباشت و تکثیر تضادهای اجتماعی حل سال

را « جمعیت معترض»ای مختلف جامعه آمده و مفهوم ه این رخدادها، کنشگران از بخش

برخالف مفاهیمی شوند. ها توصیف می سازند که با دو مؤلفه مهم کنشگران و مطالبات آن برمی

-مانند طبقۀ متوسط که جزئیات توصیفی دقیقی برای توضیح رخدادهای اعتراضی در اختیار نمی

های  با مطالعۀ جنبشدهد.  دست می بیشتری به باور ما، امکان تحلیلی گذارند، جمعیت معترض، به

ها ارائه شود. در ادامه  گیری و تداوم آنتری از شکلاجتماعی گوناگون سعی شد توصیفات عمیق

و در جدول ذیل مختصات کلی رخدادهای اعتراضی آمده است. در این جدول سه ویژگی عام 

 ده است.ها شامل: تضاد، کنشگران و هویت جمعی، و مطالبات آم آن

دهد تقریباً بسیاری از موضوعات از تنظیمات در  الف( بررسی تضادهای این رخدادها نشان می

که در اغلب این رخدادها،  محل تنازع بوده است. درحالی  زندگی روزمره گرفته تا موضوعات کالن
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گی ها بوده، این رخدادها عموماً رقابت برای قدرت نبودند. گسترد دولت نیروی رقیب جنبش

 جایی است.  دهد نقاط مقاومت و یا مطالبه برای تغییر، نقاطی فراگیر و همه تضادها، نشان می

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 

اند که این  های مختلف، مجموعه تضادهایی بوده گذاری ۀ حکمرانی مانند سیاستتضاد حول شیو

گیرد که اند. در این تضادها، مقاومت آنجایی صورت می ها ظهور کرده ها حول آن جنبش

دیگر، این تضادها لزوماً  عبارتِ طور انضمامی بر زندگی مردم تأثیر داشت. به ها به گذاری سیاست

 اند. ی ندارند، بلکه انضمامی و ملموسشناخت ترازی معرفت

ب( کنشگران این رخدادهای اعتراضی صرفاً نیروهای سازمانی، دارای پیشینۀ فرهنگی 

های  اند. جدای از جنبش عیار نبوده های خاص یا دارای همبستگی تمام مشترک، برآمده از گروه

یک ویژگی مشترک  اند که شاید تنها ها توسط کنشگرانی شکل گرفته صنفی، عموم جنبش

 داشتند: مقاومت/تغییرطلبی.

 . مختصات رخدادهای اعتراضی1جدول 

 

اند، عموماً معطوف به تغییر  ها بوده دنبال تحقق آن ها به ج( مطالباتی که این جنبش

های اجتماعی بوده است. این تغییرطلبی ازمنظر کالن، تغییر در وضعیت  ها یا رویه گذاری سیاست
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ها یا  های اجتماعی مطالبۀ عامی از عدالت اجتماعی دارند. آن ست. اغلب جنبشعدالتی جامعه ا

کنند یا حقوق  شان دفاع می شده دهند یا از حقوق تضییع به وضع معیشتی خود ارجاع می

ریزی  دلیل آنکه اغلب فضاهای جامعه را فضای برنامه کنند. دولت به شهروندی خود را مطالبه می

عالوه، برای خود مأموریت هدایت مردمان جامعه را در نظر  داند و به گذاری خود می و سیاست

ِدیگر، دولت هم محل نزاع و  عبارت گرفته است، نقطۀ کانونی برای تحقق این مطالبات است. به

هم محل رهایی است. برای مثال، وقتی جنبشی مانند جنبش زنان که عموماً با جامعۀ ایرانی در 

زند، گویی با  لش برخواسته، وقتی مطالبۀ خود را فریاد میوضعیت تاریخی خود به چا

گوید. یا دخترانی که در زندگی روزمرۀ خود الگوهای رسمی حجاب  دولت/حاکمیت سخن می

کشند، بازتاب کنش  که یک شیوه و نظم زندگی سنتی را به چالش می زنند، درحالی را پس می

با نیروی سخت قدرت، دست به مقابله   دولت کند، و در مقابل، ها خصلت ضد سیستم پیدا می آن

آنکه نه آن دختران با دولت مشکلی دارند و نه این نیروی سخت  زند. حال ها می با این کنش

ای خُرد، وقتی کارگران یک  های پراکنده و روزمره مقابله کند. در نمونه تواند با آن کنش می

زنند، بازهم در  ت به اعتراض میکارخانۀ خصوصی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد دس

های شهری، برای نمونه، اگر  گویند. در جنبش فریاد مطالبۀ خود، با دولت/حاکمیت سخن می

کفایتی  دهند، درواقع با بی کنند و دولت را مخاطب قرار می مردم اراک به آلودگی هوا اعتراض می

 ند.ها در ستیز قرار دارند و خواستار اصالح آن هست گذاری سیاست

هایی که در برابر یک  ها آشکارا مطالبۀ تغییر اجتماعی است. حتی کنش مطالبات این جنبش

اند، نیز معطوف به برنامۀ تغییر هستند. برای مثال، وقتی معلمان به  سیاست شکل گرفته

جای تمرکز بر ناکافی بودن حقوقشان، دائماً بر  کنند، به وضعیت معیشتی خود اعتراض می

گذارند. این وضعیت در جنبش دانشجویی  های عادالنۀ توزیع منابع دست می فقدان رویه

 تری نمود دارد.  شکل وسیع به

های  گیری یک نیروی جدید اجتماعی در قالب شبکه مقصود از جمعیت معترض، شکل

ی مشارکت یا حمایت از یک جنبش اجتماعی را داشته و هرآینه غیررسمی است که تجربه

ی او قرابت داشته باشد،  ی زیستهکند که تضاد و مطالبات آن با تجربهجنبش دیگری ظهور 

افزایی،  ی مشخص این هم یابد. نمونه امکان حمایت یا مشارکت او در آن جنبش افزایش می
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ها،  جنبش سبز بود، که برخی از زنان، معلمان، دانشجویان، و برخی کنشگران سایر جنبش

های عمومی در آستانه  ری نمودند. نمونه دیگر، خیزشمطالبات خود را ذیل این جنبش پیگی

دانند. یک  برخی انتخابات است که کنشگران امکان پیگیری مطالبات خود در آنها را میسر می

های جمعیِ شهری در خوزستان، یا برخی کنش نمونه اخیر، حمایت فراگیری بود که از کنش

 های کارگری، صورت گرفت. 

های اعتراضی تغییر کند. این معترض سبب شده ماهیت حرکت پیدایش جمعیتدر پایان، 

گزینی است که به  جامعۀ فعال، نه نیروی سیاسی و آوانگاردِ تغییر، و نه نیروی اتمیزه و عزلت

نوایی با نظم موجود بپردازد، بلکه نیروی بازآفرین نظم جدیدِ جامعه از طریق مقاومت در  هم

های غیرسیاسی نیز  است. جمعیت معترض در کنش  گرگونیهای موجود و مطالبۀ د برابر رویه

های بنیادین  دنبال دگرگونی گاه به های خود هیچ گیری دارد. برای مثال، زنان در کنش چنین جهت

ها در سراسر  های نزدیک خود به تسری این دگرگونی ها با دگرگونی در محیط اند. آن نرفته

که امکان تغییر قوانین با این نوع  درحالی« یون امضاءمیل کمپین یک»پردازند. مثالً  جامعه می

چهرۀ دامنۀ حامیان خود، تالش  بهدانست، با توسعۀ چهره فشارهای اجتماعی را چندان ممکن نمی

 یک مسئله اجتماعی بسازد. « تبعیض علیه زنان»داشت از موضوع 

الت اجتماعی و آید از جنس مفاهیم عد دال محوری که جمعیت معترض حول آن گردِهم می

برابری است. مفهوم عدالت اجتماعی در اینجا صرفاً به ابعاد اقتصادی ارجاع ندارد، بلکه مواردی 

که حقوق افراد تضییع  ای گونه و بازتنظیم مناسبات اجتماعی به مانند برابری حقوق آحاد جامعه

و...(، ازجمله های سیاسی، سبک زندگی  نشود )مبتنی بر سن، جنسیت، قومیت، مذهب، گرایش

 دنبال آن است.  مشخصات عدالت اجتماعی است که جمعیت معترض به

درآمدن جمعیت معترض، پرصدایی و چندصدایی شدن خواستۀ تغییر در  پیامد مهم به سخن 

توانند در میان صداهای گوناگون  ای اکنون می ایران معاصر است. صداهای محذوف و حاشیه

رو، جمعیت معترض  ات اجتماعی را دگرگون کنند. ازهمینگیری تغییر شنیده شوند و جهت

دارای هیبتی چندگانه و گفتاری فراگیر است. اکنون در برخی موارد، دستور کار و یا اقدام برخی 

ترین تغییری که  واسطۀ صدای این جامعۀ جایگزین تغییر کرده است. مهم نهادهای حاکمیتی به

گذاری در حوزۀ اقتصادی و کاهش سرعت سیاست کهنه  تتوان به آن اشاره کرد، تغییر سیاس می
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است. خرده تغییراتی در قوانین مانند برخی  1396ها پس از اعتراضات سال  آزادسازی قیمت

طور مستقیم تحت تأثیر اعتراضات  قوانین مربوط به زنان )ارث، حضانت فرزندان و ...( نیز به

ای اجتماعی، تغییر سبک زندگی شهروندان و ه زنان رخ داده است. اما در سطح جامعه و رویه

ترین تغییرات اجتماعی است که پیامد برآمدن  ویژه مناسبات درون خانواده، یکی از مهم به

جمعیت معترض است. پذیرش نسبتاً فراگیر شکل فعلی حجاب، ازجمله این تغییرات است. 

دلیل  سو به زند، ازیک میواسطۀ زندگی روزمرۀ خود، دست به کنش  ازآنجاکه جمعیت معترض به

ِمقابل، موانع رسمی در برابر  حضور مویرگی در جامعه، قدرت تأثیرگذاری فراوانی دارد، ازسوی

 آن فاقد کارایی است. 

بسیاری از ( 1شود: در انتهای بحث چند پیشنهاد کاربردی و پژوهشی ارائه می

( الزم 2های اعتراضی شوند.؛  از کنشهای جبرانی هستند تا مانع  ها نیازمند برنامه گذاری سیاست

( 3ویژه اعتراضات شهری و صنفی خودداری شود.؛  است از مواجهه سخت با اعتراضات به

( برای 4تواند از طریق مطالعه و پژوهش، بازشناسی و حل شود.؛  بسیاری از تضادهای جامعه می

( 5وجود آید.؛  جمعی به جلوگیری از تغییر ماهیت اعتراضات، الزم است امکان قانونی اعتراض

های بسیاری برای بهبود  توانند از اعتراضات جمعی دانسته گذاران می ریزان و سیاست برنامه

 ها کسب کنند. گذاری سیاست

 منابع

 . تهران: اجتماعپاتوق و مدرنیه ایرانی( 1384ارمکی، تقی ) آزاد

 . تهران: علمشناسی فرهنگ جامعه( 1387ارمکی، تقی ) آزاد

. ترجمه سهیال طبقات اجتماعی، دولت و انقالب در ایران( 1387احمد و بنوعزیزی، علی ) اشرف،

 فارسانی. تهران: نیلوفر  ترابی

 149-144. صص 1396. سالنامه شرق( شورش مشهد. 1396اصغری، معصومه )

قابل دسترس در     18/1/1398شده در  . بازیابیمصاحبه با رادیو فردا( 1385افشاری، علی )
http://www.radiofarda.com/content/f1_students_movement/375201.html    

های کارگری  (بررسی عوامل صنفی تأثیرگذار برنارضایتی1395پور، جواد ) صارمی، نوذر و خواجه امین

 (2سال یازدهم. ) های اطالعاتی و جنایی. فصلنامۀ پژوهشاستان کرمان. 

 . تهران، نگاه معاصر.شناسی سیاسی ایران جامعه ای بر دیباچه( 1387بشیریه، حسین )
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  27439کد خبر 12/2/94. خبرگزاری ایلنا، گفتگو( 1394لنگرودی، محمود ) بهشتی

های کارگری )تحلیل  (عوامل مؤثر بر بحران1395زاده، محمد و پریزاد، شیدا ) بوداقی، علی و عباس

؛ 4.  سال ششم. )لنامه دانش انتظامیفصشرقی(. های کارگری استان )آذربایجان آمارهای تجمع

 (.23پیاپی 

ترجمه اسداهلل نبوی چاشمی.  دستان در ایران(. های خیابانی )جنبش تهی سیاست( 1379بیات، آصف )

 تهران: شیرازه.

های ملی وزارت ارشاد. تهران:  . دفتر طرحهای ایرانیان ها و نگرش پیمایش ملی ارزش( 1379نا ) بی

 د.وزارت فرهنگ و ارشا

 هابیانیه دفتر تحکیم وحدت، طیف عالمه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه( 1383نا ) بی

11/7/1383 

 تهران: ارشاد  (.1382-1376)گزارش عملکرد وزارت کشور ( 1384نا ) بی

 جا.  . بیجمهوری موج سبز، مروری بر رخدادهای انتخابات ریاست( 1388نا ) بی

 های سراسر کشور های اسالمی دانشجویان دانشگاه شورای احیای انجمنپایانی  بیانیه( 1394نا ) بی

23/12/1394 

 16/9/1395)آغازگران فراخوان(  بیانیه فراگیر دانشجویان کشور( 1395نا ) بی

( معلمین؛ بین دو قطب افسردگی یا شورش. 1383پورسلیمان، علی و عبدالهی، شیرزادو داوری، محمد )

 24-20. صص 1390و فروردین  1389. اسفند 152و  150های  شماره رشمجله گزامیزگرد 

 5پژوهش رفاه اجتماعی. دوره  فصلنامه علمی( جنبش اجتماعی در ایران در ایران. 1384پیران، پرویز )
 62-17(. صص 18)

 . تهران: مطالعات راهبردی1396ماه  های دی اعتراضات و ناآرامی( 1397حاجیانی، ابراهیم )

 .نو ، تهران: طرحتالقی جمهوریت و مشروطیت( 1377ن، سعید )حجاریا

 . بنیاد بارانتبیین مبانی اصالحات( 1387خاتمی، محمد )

-1396دهی در ایران ) متوسط جدید و بسیج منابع رای ( طبقه1398خرمشاد، محمدباقر و کرد، فاضل )

(، 3. سال دهم، )رهنگیف انسانی و مطالعات جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم(. 1376

 27-1. صص 1398پاییز 

نقشه توزیع جغرافیایی نتایج انتخابات ( 1376جمهور ) های مردمی رییس دفتر ارتباطات و مشارکت
 جمهوری دوره هفتم ریاست

 . ترجمه علیمحمد کاردان. تهران: دانشگاه تهرانشناسی قواعد روش جامعه( 1368) دورکیم، امیل
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 1/11/137. دیدارنیوز. 1396ترین دلیل اعتراضات دی ماه  شکاف نسلی اصلی( 1397دهقان، غالمعلی )

 19076کد خبر 

  23/10/1397. ایسنا بود 96مدارای بزرگ، استراتژی دولت در اعتراضات ( 1397ربیعی، علی )

https://www.isna.ir/news/96-اعتراضات-در-دولت-استراتژی-بزرگ-مدارای-ربیعی-علی-

 بود 

شماره  ،1396اسفند  20. روزنامه ایرانماه.  ( نیمه پنهان اعتراضات دی1396لی، عبدالرضا )فض رحمانی

 . 3، ص 6738

توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقالب اسالمی و مسائل اجتماعی  (1376پور، فرامرز ) رفیع
 . تهران: سهامی انتشارایران

( علـل روی کـار آمـدن خـاتمی )دولـت 1389اله )زیباکالم، صادق و افشاری، داود و اصالنزاده، عبد

فصـلنامۀ تحقیقـات ( بر اساس نظریۀ توسـعۀ نـامتوازن سـاموئل هـانتینگتون. 1376اصالحات 
 شمارۀ سوم سیاسی و بین المللی، دانشگاه آزاد واحد شهررضا،

 ، مجموعه مقاالت. تهران: ذکر.عبور از خاتمی( 1379ستوده، امیررضا )

 .2، ص1385(، مرداد 134) زنان ماهنامهکنیم.   ( ما در خط حمله بازی نمی1385هال )شرکت، ش

( 66) انداز ایران چشمسال اخیر.  50نگاهی به اعتراضات صنفی معلمان در ( 1389عبدالهی، شیرزاد )

 75-66. صص 1390و فروردین  1389اسفند 

فتمانی جنبش دانشجویی در ایران سازی گ مفهوم( 1393کچوییان، حسین و کالنتری عبدالحسین )

. 1396. تابستان سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله)مطالعه موردی دفتر تحکیم وحدت(. 

 249-219(. صص2) 44دوره 

های سیاسی اجتماعی فقر  چالش( 1398خوئی، احسان و جوانپورهروی، عزیز ) مددی، امیرعلی و شاکری

-282(. صص 33. دوره نه. )الملل های روابط بین وهشپژاسالمی ایران.  و نابرابری در جمهوری

 1398پاییز  249

. دانشگاه هاروارد. نوار سوم )آوریل مصاحبه هما ناطق با پروژه تاریخ شفاهی ایران( 1363ناطق، هما )

1984.) 

. شماره پژوهشنامه علوم سیاسی. 1396ماه  های سیاسی دی ( تحلیل اعتراض1398نوروزپور، مرتضی )

 220-185. صص 1398پاییز  چهارم.

. به 1371رفسنجانی سال  رونق سازندگی؛ کارنامه و خاطرات هاشمی( 1394رفسنجانی، اکبر) هاشمی

 کوشش حسن الهوتی. تهران: معارف انقالب
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