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 چکیده
در این پژوهش به بررسی راهبرد مشارکت سیاسی در میان کنشگران چهار حوزه معلمی، 

هایی را ری این است که کنشگران چه راهبرددانشجویی، زنان و کارگری پرداختیم. سؤال محو

گیرند. بدین منظور از برای دستیابی به مطالباتشان در بستر نظام سیاسی موجود در پیش می

های آوری داده پذیری اقتدارگرایی سود بردیم. برای جمعسازی و انعطافنظریات دموکراتیک

نفر از فعاالن چهار حوزه منتخب  22ا های نیمه ساختاریافته بتحقیق، از روش کیفی و مصاحبه

ها پرداختیم.  وتحلیل مصاحبه استفاده کردیم و با کمک تحلیل محتوای تماتیک به تجزیه

روابط حسنه یا تعامل با  -2دهند کنشگران از چهار راهبرد های پژوهش نشان مییافته

 ائتالف -0رکوب و بازسازی درونی پس از وقوع س -0مقاومت در برابر حاکمیت،  -2حاکمیت، 

گیرند و یا در زمان و ترکیبی چند راهبرد را بکار می طور هم کنند. کنشگران گاه بهاستفاده می

کنند. نتایج حاکی از آن های متفاوت را در مقاطع زمانی مختلف تجربه میطول زمان، راهبرد

اشکال غیررسمی  کنند، سپس مسیرها ابتدا مذاکره با مسئوالن را آزمون میاست که تشکل

کاری برند. باال رفتن هزینه، کنشگران را وادار به پنهانکنند که هزینهکنشگری را طی می

ای که فرصت سیاسی برای فعالیت وجود دارد کند. درواقع کنشگران در زمانههایشان میفعالیت

می و های رسی عسرت و انسداد فضای سیاسی میان کنشبرند و در زمانهاز آن بهره می
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. 

 طرح مسأله

های سیاسی فراگیر پیش رویمان ما را به بازاندیشی نسبت به ساخت سیاسی حاکم و بحران

های حل ترین راه دارد. یکی از مهمهای سیاسی موجود وامیها و تشکلنیز راهبرد گروه

های سیاسی باز کردن عرصه سیاسی برای مشارکت سیاسی فردی و جمعی است، بحران

پذیری شود. این کار مستلزم انعطاف هایی که صدایشان معموالً شنیده نمیخاصه برای گروه

های سیاسی جامعه مدنی است که و کنش متقابل ساخت سیاسی در نسبت با جریان

رو نظام سیاسی هر  ر سیاسی حاکم بر کلیت نظام سیاسی است. ازاینی سپهکنندهتعیین

 دهی به میزان و اشکال مشارکت سیاسی آن تأثیرگذار است.جامعه در شکل

طرف نظام سیاسی و در طرف دیگر شهروندان  مشارکت سیاسی دو سر دارد، در یک

کامل مقصر و مانع فعالیت  طور )به معنای عام( را به 2انگاری است اگر دولتقرار دارند. ساده

طرف  توان تمام تمرکز را بر یکشهروندان بدانیم. اگر قرار است مشارکتی شکل بگیرد نمی

تواند توانند اقتدارگرا باشند، جامعه نیز میها میطور که دولت این معادله گذاشت. همان

ت و جامعه بر کار باشد. بدیهی است که دولمتشکل از افرادی ایزوله، فردگرا و محافظه

کنند با یکدیگر اثرات متقابل دارند و شهروندانی که در یک رژیم اقتدارگرا رشد می

حال جامعه  اند. بااینشهروندان رژیمی دموکراتیک به لحاظ ذهنیت و کنش سیاسی متفاوت

تواند در وضعیت قوت، حیات و گوید، همواره نمی( می2011:301همچنان که بیات ) 2مدنی

اشد، چراکه جامعه متشکل از مردمان عادی است که خسته، مأیوس و دلسرد مبارزه ب

ای که در آن شهروندان امکان حضور و فعالیت داشته شوند، اما وجود فضاهای اجتماعیمی

 ساز مشارکت سیاسی شود.تواند زمینهطور بالقوه می باشند، عاملی است که به

تری ها قدمت و دامنه وسیع برخی از آناند که  های مختلفی فعالدر جامعه ما تشکل

های های انقباضی و انبساطیِ حاکمیت در برههها در اثر سیاستبه خود گرفتند. این تشکل

های متفاوتی برای دستیابی به مطالباتشان در پیش گرفتند. در این مختلف، نفوذ و راهبرد

، دانشجویان، معلمان و ی زنانمقاله به سراغ فعاالن و کنشگران سیاسی در چهار حیطه

منظور ترویج یک  اند که بهایم. منظور از کنشگران یا فعاالن سیاسی افرادیکارگران رفته

ایده، اعتراض به شرایط نامطلوب، تبعیض و نابرابری یا افزایش آگاهی مردم درباره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و شوند. این افراد عموماً فراتر از انتخابات موضوعات خاصی درگیر روندی سیاسی می

ترین شیوه مشارکت سیاسی مردم است، در سیاست درگیرند و در کنار دهی که رایج رأی

اشکال رسمی و نهادینه مشارکت سیاسی از اشکال غیررسمی فردی و جمعی )مانند 

 (.Martin, 2007: 19کنند )اعتراض، تجمع، تظاهرات، اعتصاب و غیره( نیز استفاده می

های اجتماعی مثل جنبش زنان و دانشجویی، های اخیر جنبشدر ایران در سال

های مختلف همچون کارگری و معلمی و دیگر نهادهای مدنی و مستقلی که وجود تشکل

ورزی یابی و کنشسختی قادر به سازمان های انقباضی حاکمیت به دارند، در اثر سیاست

جنبش زنان پس از اند، یابی مواجهاند. سندیکاهای کارگری با مشکالت قانونی و تشکلبوده

های دهه دهی کند، معلمان که در سال تواند خود را منسجم و سازماندشوار می 66سال 

ویژه از  و به 93شدند در دهه عنوان نیروی اجتماعیِ معترض شناخته می کمتر به 63

تبع  تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی و بهی وخیم های میانی آن درنتیجهسال

 هایی نیزترشان ظهوری آشکارتر به خود گرفتند و البته متحمل هزینهپذیری بیشآسیب

های دانشجویی که پس از روی کار آمدن ها و سایر ارگانهای اسالمی دانشگاه شدند. انجمن

های موفق شدند بار دیگر خود را بازسازی کنند، در سال 92دولت اول روحانی در سال 

اند. در این شرایط مشارکت سیاسی ای خود مواجهاخیر با بازداشت و احکام سنگین اعض

تواند از اعتراضات پراکنده، فردی و مقطعی فراتر رود. سؤال مهم در این سختی می جدی به

شده وجود  رابطه آن است که وقتی در درون یک نظام سیاسی، امکان فعالیت سازماندهی

های جامعه مدنی دچار  ازماننداشته باشد و یا با مشکالت جدی همراه باشد و زمانی که س

 تواند دوام بیاورد؟، مشارکت سیاسی چگونه مینسبی شوندانسداد 

های معلمی، کارگری، دانشجویی و زنان هر یک دارای پیشینه، کنشگران تشکل

اند که در طی چند دهه درون جامعه مدنی فعالیت  گروهی های درونبندیمتعدد و دسته

اند. در این پژوهش مشارکت سیاسی چندی را از سر گذراندهداشتند و فراز و فرودهای 

دار بررسی ها به این چهار تشکلِ سابقه کنشگران جامعه مدنی را با محدود کردن آن

ها با احزاب  ایم. در این راستا، کنشگری و مشارکت سیاسی این فعاالن و نیز ارتباط آن کرده

ایم تا دریابیم موردبررسی قرار دادههای اجتماعی و ساختار سیاسی را سیاسی، جنبش

یابی با مانع  کنشگری سیاسی در میان فعاالن چهار تشکل باال در شرایطی که امکان تشکل

منظور  ترتیب سؤاالت محوری زیر بهتواند ظهور و دوام بیابد. بدین مواجه است، چطور می

 اند:دستیابی به اهداف مدنظر بوده
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ی، معلمی، زنان و دانشجویی( چه راهبردها و کنشگران )در چهار تشکل کارگر -2

هایشان در بستر نظام هایی برای دستیابی به مطالبات یا حرکت در مسیر خواسته برنامه

 سیاسی موجود در پیش گرفتند؟

کنشگران سیاسی موردمطالعه در این پژوهش به سراغ چه اشکالی از کنشگری  -2

 ه بوده است؟ها چ رفتند و دلیل انتخاب آن اشکال از سوی آن

 پیشینه

اند؛ تحقیقات درباره مشارکت سیاسی عمدتاً با محوریت دو سوژه سیاسی مختلف انجام شده

اند و میزان و نوع ها به سراغ شهروندان منفرد و عادی جامعه رفتهگروهی از پژوهش

ها موردسنجش قرار دادند و گروهی دیگر کنشگران سیاسی  مشارکت سیاسی را در میان آن

دنی در جامعه را محور پژوهش خود قرار دادند، یعنی کسانی که به گروه، سازمان، حزب و م

زنند. تمایز این تر دست به کنش مییافتهصورت سازمان بیش بهواند و کمیا جنبشی وابسته

اند که بیشتر درگیر زندگی جاری و مسائل دو گروه روشن است: گروه اول شهروندانی

اند. های سیاسی شدهاند که فعاالنه و داوطلبانه درگیر کنشم، کسانیاند و گروه دوشخصی

های کنشگری سیاسی تمایزاتی دارند. این دو گروه در فرهنگ سیاسی، اشکال و راهبرد

گذارند و در کنار هم جایگاه جامعه مدنی در مشارکت سیاسی را ها بر یکدیگر تأثیر می آن

 کنند.تعیین می

ی مشارکت سیاسی سطوح و متغیرهای مختلفی قیقات گستردهاز طرف دیگر، در تح

اند: خرد، میانه، کالن، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موردتوجه قرار گرفته

های فردی، خانوادگی و اجتماعی  شناختی. مثالً ارتباط مشارکت سیاسی با ویژگیجمعیت

نوان ترکیبی از روندها و ع پذیری سیاسی بهبررسی شده است. همچنین تأثیر جامعه

های جمعی، دین، جنسیت یا اجتماعات  آالن، رسانه نهادهایی چون خانواده، مدرسه، هم

ها بر مشارکت سیاسی مطالعه شده؛ نیز به منابع  ها و سازمان قومیتی و عضویت در انجمن

 یتها و محدودفردی نظیر تحصیالت، اطالعات، مهارت و ثروت ارجاع شده و بر روی فرصت

 های نهادی، سیاسی و انتخاباتی و غیره تمرکز شده است.سیستم

از انتخابات  و پس  2023در ایران تحقیقات درباره مشارکت سیاسی از اواخر دهه 

رو به توسعه گذاشت. ادبیات وسیع مشارکت سیاسی درباره  2028جمهوری سال  ریاست

ت سیاسی در نسبت با یکی از ایران در شش دسته قابل ارائه است که در هر یک مشارک

مدرنیزاسیون و مشارکت سیاسی  -2عوامل تأثیرگذار بر آن موردبررسی قرار گرفته است: 
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(Serajzadeh, 1989; Razi, 1995) ،2- ( مشارکت مدنی و مشارکت سیاسیSadeghi, 

2006; Bayat, 2011) ،0- ( زنان و مشارکت سیاسیSamadi-rad, 2004, Abdollahi 

2004; Panahi, 2006) ،0- ( اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسیPanahi 2016) ،2- 

مشارکت  -8( و Bashiriyeh, 1998مشارکت سیاسی در سطح عاملیت سازمانی و نهادی )

 (.Rivetti, 2017سیاسی در میان کنشگران سیاسی در ایران )

دند و تحقیقات اندکی کنشگران سیاسی و مدنی در ایران را محور پژوهش قرار دا

های ها مطالعه کردند. تحقیقات درباره جنبشاشکال مشارکت سیاسی را برای این گروه

ها کنشگران  اند و در آنطور نظری و از منظر علوم سیاسی انجام شده اجتماعی اغلب به

اند. در میان تحقیقات داخلی پژوهشی ها بودهجنبشی کمتر جامعه هدف و مرجع پرسش

اسی را در نسبت با کنشگران سیاسی قرار داده باشد، یافت نشد. که مشخصاً مشارکت سی

حال از معدود مطالعاتی که به تحلیل جامعه مدنی و کنشگری در ایران پرداخته،  بااین

های های بقا، امکانکنشگری سیاسی در ایران: راهبرد»با عنوان  2پژوهش پائوال ریوتی

کند به این سؤال پاسخ ین پژوهش تالش می( است. او در ا2017« )مقاومت و اقتدارگرایی

کند، هایی اعمال میدهد که کنشگری سیاسی در شرایطی که حاکمیت اقتدارگرا محدودیت

کند که شود؟ به این منظور نویسنده از دو سنت نظری استفاده میپذیر میچگونه امکان

اومت آن چنانکه ساری و مطالعه سوبژکتیویته و مق 2های اجتماعیاند از نظریه جنبش عبارت

ها از طریق مصاحبه با کنشگران سیاسیِ ایرانی  آوری داده کند. جمع بندی میصورت 0حنفی

 66در ایران، ترکیه و ایتالیا انجام گرفته است. محقق تا سال  2068-2092های بین سال

ن با فعاالنی سفر به ایرا ازآن به دلیل محدودیت ها را درون ایران انجام داده اما پسمصاحبه

که از ایران مهاجرت کرده یا پناهنده شده بودند، اقدام به مصاحبه کرده است. در مجموع 

ی آن در این مقاله  مصاحبه 22ها صورت گرفته که از مصاحبه عمیق در طی این سال 83

 استفاده شده است.

یی، های مختلف )دانشجودهد کنشگران ایرانی در حوزه نتایج این پژوهش نشان می

(. مسیر اول Rivetti, 2017: 8اند )ورزی استفاده کردهزنان و غیره( از سه شیوه برای کنش

های  گیری های جدید با جهت ها به همراه تکثیر سریع گروهتنوع بخشیدن به فعالیت
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ایدئولوژیک متفاوت. این مسیر به دلیل تغییرات ساختاری )همچون پایان جنگ، تغییرات 

های  رود نسل جدید به بازار کار و نظام آموزشی و تغییرات در سیاستشناختی، و جمعیت

افتد. مسیر دوم  بودن بسیج اتفاق می هزینه نهادی و رسمی( و تصور فعاالن از کم

های مختلفِ شدن متعاقب آن است. کنشگری در حوزه کردن کنشگری و فردی غیررسمی

دهد. های نظام سیاسی را افزایش می های انتقادی نسبت به زیرساخت جامعه مدنی، دیدگاه

و نسل جوان را به سمت  بردکردن را باال می این امر تمایل رژیم به سرکوب و امنیتی

شود. آخرین  و فردی می  های پراکنده دهد و منجر به فعالیت های غیررسمی سوق می شبکه

پذیری نعطافنفس و ا حال تقویت اعتمادبه های کنشگری و درعین مسیر، تضعیف زیرساخت

دهد. کنشگران در  های غیررسمی فضای تحرک بیشتری به فعاالن می فعاالن است. فعالیت

نکنند  کنند یا  های مختلف ائتالف  ها یا کمپین های زیرزمینی ممکن است با گروه فعالیت

دهند. این امر باعث تقویت سوژگی،  پذیری و بقا نسبت به سرکوب را افزایش می ولی انعطاف

طورکلی  شود. به از نخبگان سیاسی می 2نفس و احساس خودمختاری ایش اعتمادبهافز

های سیاسی  کند، اما سازمان های سیاسی غیررسمی توجه می نویسنده اگرچه به کنش

 داند. رسمی را نیز برای بقای کنشگری سیاسی در ایران حیاتی می

وپایی و آمریکا با هایی که در کشورهای اراز سوی دیگر وجه مشترک اغلب پژوهش

، این است که اگرچه آمار، ویژه در ده سال اخیر صورت گرفته محوریت مشارکت سیاسی به

دهد، اما خصوص جوانان را نشان می کاهش نرخ مشارکت سیاسی در میان شهروندان و به

که تعریف مشارکت را از اشکال سنتی و نهادمند آن اندکی فراتر بریم و اشکال  درصورتی

مراتبی و غیرنهادمند را وارد تعریف مشارکت سیاسی کنیم، شاهد سمی، غیرسلسلهغیرر

های اخیر در شکل فعالیت سیاسی رخ داده است که تغییراتی خواهیم بود که در سال

ای برای تفسیر کاهش مشارکت سیاسی در اختیار پژوهشگران های تازهی آن امکان درنتیجه

 Stolle, 2011;  off  & Bolzendahlدهد. ) قرار می گذاران اجتماعی و سیاسی و سیاست

& Hooghe, 2010) 

دهد اغلب تحقیقات درباره مشارکت سیاسی در بررسی پیشینه تحقیقات نشان می 

ایران با تمرکز بر ارزیابیِ وضعیت مشارکت سیاسی در میان مردم عادی و با روش کمی 

اسی را در میان کنشگران و فعاالن صورت گرفته و مطالعات کمتری چگونگیِ مشارکت سی

اند. در این طور کیفی ارزیابی کرده اند، بهجامعه مدنی که از بازیگران اصلیِ میدان سیاست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های جای تمرکز صرف بر نهادهای رسمی و نخبگان سیاسی حاکم، سیاست پژوهش به

یاسی در نهادهای دیگر عالوه بر مشارکت س عبارت اند؛ بهغیررسمی نیز موردتوجه قرار گرفته

های رغم محدودیتایم که کنشگران علیای توجه داشتههای غیررسمیرسمی به فعالیت

 ها سود برند. اند برای پیشبرد مطالباتشان از آنموجود سیاسی، توانسته

 چارچوب مفهومی

در  2سازیکندوکاو درباره مشارکت و کنشگری سیاسی در ایران ما را به نظریاتِ دموکراتیک

دهد؛ پیوند می 0پذیری اقتدارگراییو نیز نظریه انعطاف 2های اقتدارگرا یا نیمه اقتدارگراژیمر

نظریاتی که ساختار نظام سیاسی را در تحلیل مشارکت سیاسی و کنشگری فعاالن مورد 

پذیری اقتدارگرایی از اوایل دهه سازی و انعطافهای دموکراتیکدهند. نظریهتأکید قرار می

های سیاسی در خاورمیانه و شمال افریقا تبدیل ای در تحلیلمبحث جاافتاده به 1990

 شدند.

های دموکراسی است شرطسازی، جامعه مدنی یکی از پیشدر نظریاتِ دموکراتیک

کند. تفاوت شود و منافع شهروندان را نمایندگی میها میزیرا باعث پاسخگو کردن دولت

دهی و قاطعیت و جسارت آن است  تماعی، سطح سازمانهای اججامعه مدنی با سایر گروه

سازد اقتدار دولت را به چالش بکشد. منطقه خاورمیانه اغلب که جامعه مدنی را قادر می

متهم است که جامعه مدنی ضعیفی دارد و یا فاقد یک جامعه مدنی یکپارچه بوده است 

(Bellin, 2004: 139؛ اما تحقیقاتی هم هستند که چنین رویک) ردی را صرفاً دیدگاه

ها در فرض هزاران سازمان اجتماعی را که برای سالدانند و معتقدند این پیشها میغربی

(. ادعای این محققان آن است که نقش Jamal, 2007گیرد )اند، نادیده میمنطقه فعال بوده

سوار  جامعه مدنی در این منطقه متفاوت از بستر دموکراتیکی است که این مفهوم بر آن

تواند فعاالن را به سمت فعالیت شده است. به این معنا که محیط سرکوبگر سیاسی، می

شوند از ابزارهای جدید برای ارتباط استفاده ها مجبور می زیرزمینی سوق دهد. درنتیجه آن

های متفاوتی ظهور  ها و انجمندهی، تشکل واسطه این فرم جدید ارتباط و سازمان کنند و به

ها و مبارزات توانند به کمپینکه از مرزهای سنتی طبقه و جنسیت فراتر رفته و می کنندمی

(. درواقع استدالل اصلی آن است که Aarts et al, 2014: 72-3گسترده تبدیل شوند )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. democratization 

2. semi-authoritarian 

3. authoritarian resilience 
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کنند، این ساختار های مدنی درون ساختار سیاسی فرم و محتوا پیدا میازآنجاکه تشکل

اد کند که مولد تغییر دموکراتیک باشد یا نباشد و تناقض هایی را ایجممکن است زمینه

کنند که شرایط هایی را تحمل میندرت تشکل های غیردموکراتیک بهاینجاست که دولت

 (.Jamal, 2007: 10موجود را به چالش بکشند )

پذیری اقتدارگرایی به وجه دیگری از نسبت جامعه مدنی از سوی دیگر نظریه انعطاف

ای از ( معتقد است در جهان عرب مجموعه2002) 2پردازد. برومبرگیاسی میو ساختار س

عوامل اقتصادی، ایدئولوژیکی، اجتماعی و ژئواستراتژیک در ترکیب با یکدیگر فضایی از 

های سرکوب، کنترل و گشودگی فضای سیاسی را ایجاد کردند. حاکمان عربی محدوده

دهند و درنتیجه سطح بض و بسط میطور واکنشی ق مشارکت و آزادی بیان را به

( و دقیقاً همین خصلت، 57 :2002اقتدارگرایی در این منطقه همواره در نوسان بوده است )

ها، اعتراضات و انتقادات فراروی حاکمیت است که یعنی واکنش گزینشی به چالش

 های اقتدارگرا را در حفظ قدرتشان توانا کرده است.رژیم

پذیری اقتدارگرایی هر دو به درک ما از سازی و انعطافراتیکهای دموکاگرچه نظریه

کنند اما خالی های اقتدارگرایانه کمک میچگونگی تحوالت سیاسی و نیز سازوکار سیاست

ترین نقدی که به هر دوی این نظریات وارد شده مربوط به  از محدودیت و نقد نیستند. مهم

های مرتبط با دموکراتیزاسیون یاسی است. نظریهها از ابعاد تحوالت اجتماعی و س تفسیر آن

کنند و نظریات جلو در راستای دموکراسی تعبیر می تحوالت سیاسی را گامی روبه

کند تا شمارند که حاکمیت سوار میهایی برمیها را تاکتیک پذیری اقتدارگرایی آنانعطاف

(؛ اما آنچه Pace & Cavatorta, 2012درون ساختار اقتدارگرا موجودیتش را حفظ کند )

عنوان  باره است که نظام سیاسی به کند بحث درایناین نظریات را برای ما با اهمیت می

طرف مشارکت سیاسی در مواجهه با کنشگری فعاالن مشتاق و داوطلب در  یک

کند و تا کجا انتقادات ورزی، مرزهای مشروع مشارکت سیاسی را چطور ترسیم میسیاست

کند. در واقع صحبت از راهبرد کنشگران سیاسی، پای میزان تحمل میجامعه مدنی را 

زمان ابعاد  کشد و همشود را به میان میها وارد می کنترلی که از طرف نظام سیاسی به آن

 سازد.شده را نیز آشکار میمشارکت سیاسی مشروع و پذیرفته

توجه کمی به  طور سنتی های اجتماعی گسترده و پرمحتواست ولی بهنظریه جنبش

تدریج تحقیقات  به 1990منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. از اواخر دهه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brumberg 
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عریی  2323-2320های باره در این منطقه رو به افزایش گذاشت. خیزش و انقالب دراین

های اجتماعی در منطقه افزایش یابد و این آغاز موجب شد عالقه دانشگاهیان به جنبش

های اجتماعی کالسیک بود که از دی میان محققان خاورمیانه و نظریه جنبشگفتگویی انتقا

فقط گسترش دامنه جغرافیایی نظریه که همچنین افشای نقاط ضعفش بود  نتایج آن نه

های اجتماعی در (. از مواردی که مطالعه جنبشRivetti, 2017: 5-3)نگاه کنید به 

وتحلیل عاملیت کنشگران سیاسی و  جزیهخاورمیانه و شمال آفریقا برجسته کرد یکی ت

 اجتماعی در بسترهای اقتدارگرا و دیگری مطالعه کنشگری غیررسمی است.

های ، فعالیت2ها( بسترهای سیاست غیررسمی را شامل ناجنبش2011آصف بیات )

های سست که کنشگران یا های اعتراضی و ائتالفها، کمپینها، میدان، شبکه2فروسیاست

های رسمی شامل احزاب،  شمارد. سازماندهد، برمیالن را به هم پیوند میفعا شبکه

شوند که به نحوی می های جنبش اجتماعی های غیردولتی و سازمان ها، سازماناتحادیه

اند؛ یعنی یک جنبش اجتماعی که دهی شدند که برای دولت قابل شناسایی سازمان

نهاد )سمن( قانونی با ساختاری افقی  ردمای دارد و ذیل یک سازمان مرویکردی مقابله

شود اگر مسئوالن بتوانند اعضا و رهبران آن را شناسایی کنند یافته، رسمی تلقی میسازمان

شود، ها ارتباط بگیرند. ساختار اقتدارگرا گاهی که کنش سیاسی خطرناک می و با آن

سمیت به همراه جدا شدن از کند. غیررهایشان میکاریِ فعالیتکنشگران را وادار به پنهان

گذاری دهد فاصلهها، فعل ضروری این هنگامه است. چراکه به کنشگران اجازه میفعالیت

ترین کارکرد  شان بازسازی صورت دهند و این مهمگیریکنند و در رویکرد و جهت

 (.Menoret, 2013کنشگری غیررسمی است )

های سیاسی عد اغلب میان فعالیتبه ب 1970تحقیقات درباره مشارکت سیاسی از دهه 

بسته به خصوصیات کیفیِ کنش، تمایز قائل  0و نامتعارف یا غیررسمی 0متعارف یا رسمی

اند مثل عضویت در یک حزب و قانونی شدند. اشکال متعارف مشارکت، ساختاریافته

ره. سیاسی، رأی دادن، مبارزات انتخاباتی، حضور در جلسات سیاسی، تماس با مقامات و غی

های های نهادی قرار دارند و در واقع فعالیتی مقبولِ سیاستها در محدودهاین فعالیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. non-movements 

2. infrapolitics او فروسیاست را به عنوان اشکال روزمره مقاومت فردی و یا جمعی که به . جیمز اسکات است: اصطالحی از

 رسند، مطرح کرد.حد مبارزه آشکار نمی

3. conventional 
4. unconventional 
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شوند. مشارکت سیاسی نامتعارف اشکال کمتر سنتی و قلمداد می« رسمی»سیاسی 

های اعتراضی، تسخیر خیابان به  غیرنهادی مشارکت هستند، همچون شرکت در راهپیمایی

بندان، امضای دادخواست یا تحریم نظم موجود با ایجاد راهی اعتراض، بر هم زدن نشانه

اند. تمایز میان اشکال متعارف و  های اخیر موردتوجه قرار گرفتهبرخی محصوالت که در دهه

نامتعارف مشارکت سیاسی در میدان عمل اغلب مورد سؤال و تردید است. چراکه برخی از 

ازپیش موردپذیرش قرار  تسخیر خیابان، بیشاقداماتِ اصطالحاً نامتعارف، مثل تظاهرات و 

بندی اشکال مشارکت در این دو دسته با گذشت زمان دستخوش اند و اساساً طبقهگرفته

ها  گیرشدن برخی اشکال کنشگری، درک حوزه عمومی نیز از آنتغییر شده چراکه با همه

توان آن را جزو میسختی  قدر فراگیر شده که به تغییر کرده است. برای مثال تظاهرات آن

 اشکال نامتعارف مشارکت سیاسی محسوب کرد.

از طرف دیگر همچنان که شرحش رفت، محققان مطالعات خاورمیانه، کنشگری 

های  دانند، چراکه در اغلب اوقات فعالیت را امری حیاتی برای این منطقه می« غیررسمی»

در کشورهای خاورمیانه  شدن کنشگری یابی است. غیررسمیغیررسمی تنها امکان سازمان

های غیررسمی با ها به سمت گروهسوق پیدا کردن فعالیت -2مانند ایران به دو معناست؛ 

فردی شدن  -2زیست و غیره و  محوریت اقشاری همچون زنان، کارگران، حامیان محیط

حال،  شود. بااین فرد می و منحصربه  های پراکنده ها که منجر به فعالیتفعالیت

شده و  های شناخته های فردی در سازمان شدن کنشگری، مانع از مشارکت غیررسمی

دار های رسمی و شناسنامههای انتخاباتی، احزاب سیاسی و گروه ساختارمند همچون کمیته

های انتخاباتی یا باز شدن فضای  ویژه تحت شرایط خاصی نظیر دوره نیست و در ایران به

های غیررسمی و یا لیِ چرخش کنشگران به سمت گروهیابد. از عوامل اصسیاسی افزایش می

توانند غیرقانونی اعالم شوند. مثالً  می« رسمی»های  های فردی آن است که فعالیتفعالیت

طور غیرمنتظره غیرقانونی  های سیاسی یا احزاب را به توانند شخصیت مقامات سیاسی می

تا حدودی بقا بیابند و در ضمن تا توانند  های غیررسمی می آنکه فعالیت اعالم کنند. حال

ی کمتری بپردازند. از طرف دیگر رسمی بودن پیش از شناسایی و یا ایجاد حساسیت، هزینه

های آن کند که از خصلتها، اگرچه چارچوب مشخصی برای کنشگری تعیین میتشکل

 دارد. کاری بیشتر است اما لغو مجوز و بستن آن برای حاکمیت هزینهمحافظه

ای که درباره سیاست غیررسمی باید به آن توجه کرد آن است که ضعف نکته اما

کند بلکه سیاست گرا نمیهای دموکراتیک تنها سیاست رسمی را نحیف و نخبهسنت

گیرد. اینکه سیاست رسمی و نهادهای آن از بازنمایی کل جامعه با غیررسمی را هم دربرمی
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این معنا نیست که آنچه در حاشیه و در سیاست تنوع و تکثر آن ناتوان است لزوماً به 

تواند جامعه را به نحو کارآمدی شود، میهای مختلف ایجاد میغیررسمی توسط گروه

ترینش این است که در حاشیه  هایی دارد که مهمپشتیبانی کند. سیاست غیررسمی آفت

های کوچک و کلونیها را به  تواند آنهای متمادی میهای غیررسمی برای سالماندن گروه

بخش و کنش مرتبط با آن را در انداز رهاییمتوهمی تبدیل کند که توانایی تولید چشم

ای  الجزایر جدا افتادهها ممکن است به مجمعدهند. این گروهمیدان سیاست از دست می

و اند و امکان همزیستی گروهی یکدیگر ناتوانهای درونتنها از درک تفاوت بدل شوند که نه

ها و رسد که از طرف دیگر به درگیریکنش جمعی در میان خودشان به حداقل می

توان سیاست غیررسمی را، باوجود تمام زنند. به همین دلیل نمیهای درونی دامن میتنش

سازی دارد بدون لحاظ و درگیری در سیاست و سازی و هویتمحاسنی که در شبکه

 پیش برد. نهادهای رسمی به

رسد نظریات و مفاهیم باال بتوانند در توضیح اینکه کنشگران در ایران به نظر می

های مشارکت سیاسی دست واسطه فرصت چگونه درون فضاهای تحت کنترل حاکمیت و به

ی سیاسیِ اثربخش و برند تا سوژههایی سود میزنند و از چه راهبردورزی میبه سیاست

گرفته، طرح این  پژوهش با روش کیفی انجام مستقل بسازند، مؤثر باشند. ازآنجاکه این

نظریات صرفاً جهت ایجاد حساسیت نظریِ متناسب با موضوع پژوهش بوده است و هیچ 

ها، حال در مرحله تحلیل داده نظریه خاصی مبدأ و مبنای کار قرار نگرفته است. بااین

 گیرند.ر میکنند، مورد استناد قراها کمک مینظریاتی که به درک بهتری از یافته

پردازیم که فعاالن چطور مفهوم انتزاعی مشارکت سیاسی را به ها به این میدر یافته 

های خودمختار تبدیل کردند و چطور توانستند درون نظام سیاسی ای از کنشمجموعه

اند به ( نامیدهKeshavarzian, 2012ایران که برخی آن را اقتدارگرا یا نیمه اقتدارگرا )

سی فعال باشند. بدین ترتیب، چارچوب مفهومی این تحقیق حول محور مفهوم لحاظ سیا

مشارکت سیاسی سامان یافته است. مدل زیر خالصه چارچوب مفهومی پژوهشی را نشان 

 دهد: می
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 مدل چارچوب مفهومی پژوهش. 9 شکل

Figure 1. Conceptual framework of research 

 روش تحقیق

شناسی انجام شده است. تحقیق و در پارادایم تفسیری جامعهاین پژوهش به روش کیفی 

در دنیای واقعی است و بسیار ظریف و عمیق مسائل را مورد  کیفی انجام عملی تحقیق 

توان پیچیدگی مسائل اجتماعی را  دهد. با استفاده از این روش می شناسایی قرار می

توان هرچه بیشتر شرایط  ات میکارگیری این روش در تحقیق شناسایی کرد. همچنین با به

Marshall & Rossman, را واقعی نمود و از شرایط تصنعی و غیرواقعی فاصله گرفت )

کند تا با توجه به تنوع درونی (. انتخاب روش کیفی در این پژوهش کمک می218 :1998

های های افراد و گروههای فعالیتشان، امکان درک موقعیتکنشگران سیاسی و حیطه

هایی درباره حال داده های متفاوت به دست آید و درعینها و تاریخچه لف با ویژگیمخت

ها برای دستیابی به مطالبات  های مورداستفاده کنشگران آناشکال مشارکت سیاسی، راهبرد

ها از شرایط سیاسی کسب شود و ابعاد مشارکت سیاسی کنشگران سیاسی  و درک آن

 ها مصاحبه بوده است. آوری داده رای جمعشده ب تر شود. روش انتخابروشن
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یافته بود. در این شیوه اگرچه  ساخت های نیمه ها مصاحبهآوری دادهتکنیک جمع

پژوهشگر سؤاالتی را از پیش آماده دارد ولی در جریان مصاحبه این امکان وجود دارد که 

رح کند تا کننده در فرآیند مصاحبه سؤاالت تکمیلی مطبرحسب شرایط افراد، مصاحبه

های مشارکت سیاسی های الزم را به دست آورد. سؤاالت با محوریت نوع و راهبردداده

هایشان پرسیده شدند. تعداد هفت پرسش اولیه ذیل این ها و تشکلکنشگران در درون گروه

شدند. در های بیشتری طرح میها پرسشمحور طراحی شدند که البته در جریان مصاحبه

های گروه و سازمان متبوعش صحبت شد درباره فعالیتدا از فرد خواسته میها ابتمصاحبه

کند و سپس مشخصاً از تجربیات خود در کنشگری سیاسی درون آن گروه و سازمان بگوید. 

شما چه اشکالی از کنشگری سیاسی را »اند از  شدند عبارتنمونه سؤاالتی که پرسیده 

، «هایی انجام دادید؟تان در گروه چه فعالیتبرای پیشبرد مطالبات»، «تجربه کردید؟

کار  شد، چههای رایج و رسمی میسر نمیکه پیگیری مطالبه از شیوه درصورتی»

 «.ای شدید؟ چطور؟هایتان متحمل هزینهحال برای فعالیت تابه»، «کردید؟می

گیری ها از نمونهبا توجه به حساسیت موضوع موردبررسی، برای انجام مصاحبه

شده است؛ یعنی افرادی انتخاب شدند که پدیده اصلی و موردنظر را تجربه  ند استفادههدفم

ورزی )زنان، دانشجویان، معلمان و کارگران( ی کنشاند. ازآنجاکه چهار حوزهکرده

موردبررسی ما بود سعی شد از هر چهار گروه افراد مناسب انتخاب شوند. اکثر 

رغم داشتن چنین تی داشتند و تعدادی نیز علیشوندگان سابقه فعالیت تشکیالمصاحبه

کردند. فعاالن مستقل مشخصاً در دو گروه صورت مستقل فعالیت می اکنون بهای، همسابقه

یافته در میان فعاالن زنان از سال های سازمانزنان و کارگری بودند. دلیل آن کاهش فعالیت

میان کارگران است که به هر دو  یابی مستقل و رسمی دربه بعد و عدم امکان تشکل 66

گروهی های درونها اشاره خواهد شد. انتخاب افراد بر اساس تفاوتاین موارد در بخش یافته

ها داشته باشیم. گاهی پیدا ها صورت گرفت تا توزیع متوازنی در کل نمونهو تنوع دیدگاه

بر بود. این ار و زمانکردن کنشگرانی که اعتماد کنند و حاضر به گفتگو شوند، بسیار دشو

های امنیتیِ بیشتری دارند، مشهودتر بود. ویژه در بخش فعاالن کارگری که هراس مسأله به

کشید. گیری اولیه تا گفتگوی حضوری در برخی موارد تا چندین ماه به درازا میروند ارتباط

ود. با در نظر پذیری نیز عامل مهم دیگری در انتخاب افراد برای مصاحبه بدرنتیجه دسترس

شده  که در مورد سؤاالت مطرح طوری آمده، به دست های بهگرفتن ضرورت اشباع داده

نفر از فعاالن چهار تشکل  22اطالعات جدیدی از مصاحبه به دست نیاید، درمجموع با 

 شوندگان آمده است.مصاحبه شد. در جدول زیر مشخصات مصاحبه
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 شوندگانمشخصات مصاحبه .9جدول 
Table 1. Profile of the interviewees 

 شماره
نام 

 مستعار

نوع 

 فعالیت

مدت 

 فعالیت
 جنس سن وابستگی تشکیالتی

 سال 7 دانشجویی کورش 1
انجمن اسالمی دانشجویان )شورای احیا، 

 (شورای صنفی
 مرد 29

 مرد 36 (انجمن اسالمی دانشجویان )طیف شیراز سال 7 دانشجویی مقداد 2

 مرد 36 (انجمن اسالمی دانشجویان )طیف عالمه سال 5 یدانشجوی امیرعلی 3

 زن 31 (انجمن اسالمی دانشجویان )شورای احیا سال 6 دانشجویی ثریا 4

 مرد 37 خواه دانشجویان عدالت سال 6 دانشجویی عباس 5

 زن 29 انجمن علمی دانشجویان سال 5 دانشجویی سیمین 6

 مرد 29 بسیج دانشجویی سال 5 دانشجویی محمد 7

 سال 25 کارگری بیتا 8
شورای اسالمی کار، کانون بازنشستگان، 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران
 زن 60

 سال 25 کارگری محبوبه 9
های  کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل

 کارگری، سندیکای شرکت واحد
 زن 63

 سال 30 کارگری علی 10

شورای اسالمی کار، انجمن صنفی 

نگی برای ایجاد کارگران، کمیته هماه

 اکنون مستقل های کارگری، هم تشکل

 مرد 65

 سال 10 کارگری نوید 11
فعال مستقل )مطلع و گاه مورد مشورت 

 (های کارگری گروه
 مرد 37

 سال 4 کارگری سمیرا 12
فعال مستقل )مطلع و گاه مورد مشورت 

 (های کارگری گروه
 زن 36

 سال 14 زنان مستانه 13
تیا اندیش، مرکز جنبش زنان )مرکز هس

 (میلیون امضا فرهنگی زنان، کمپین یک
 زن 36

 سال 14 زنان سهیال 14
جنبش زنان )مرکز فرهنگی زنان، کمپین 

 (میلیون امضا یک
 زن 38

2فعال مستقل سال 10 زنان آمنه 15
 زن 33 

 سال 15 زنان خدیجه 16
جنبش زنان )مرکز فرهنگی زنان، کمپین 

 (میلیون امضا یک
 زن 45

 زن 30 فعال مستقل سال 10 زنان جیران 17

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر ارتباط به بعد دچار رکود شد و در نتیجه فعاالن زن، اگرچه با فعاالن زن قدیمی 66کم از فعالیت جنبش زنان دست . 2

 دهنددارند ولی کار جمعی، عمومی و گسترده انجام نمی
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 مرد 63 سازمان معلمان ایران سال 18 معلمی یحیی 18

 زن 38 کانون صنفی معلمان سال 10 معلمی مونا 19

 مرد 55 سازمان معلمان ایران سال 15 معلمی رامین 20

 مرد 60 انجمن اسالمی معلمان ایران سال 14 معلمی صدرا 21

 زن 39 کانون صنفی معلمان سال 10 معلمی طاهره 22

ها اطمینان داده شد که متن مصاحبه  ها با کسب اجازه از افراد ضبط شدند و به آنمصاحبه

کامالً محرمانه و تنها در اختیار محقق خواهد ماند. همچنان که در جدول مشخص است، 

گر و دو های کارگری سه کنشهای معلمی پنج کنشگر، تشکلها در تشکلتعداد مصاحبه

زند ولی در جریان روندها و روابط مطلع )کسی که الزاماً دست به کنش در این زمینه نمی

گیرد(. در شرایطی که ها قرار می های کارگری قرار داشته است و گاه مورد مشورت آنگروه

شدند، مطلعان این حوزه اطالعات موثقی در سختی حاضر به مصاحبه می فعاالن کارگری به

های زنان یا فعاالن جنبش زنان پنج تر بودند. از تشکلگذاشتند و در دسترس اختیار

ها، هفت کنشگر مورد بندیهای دانشجویی به دلیل تنوع درونی گروهکنشگر و تشکل

 مصاحبه قرار گرفتند.

ها از روش تحلیل محتوای  در تحلیل داده ها سپس پیاده و تحلیل شدند.مصاحبه

تفاده شده است. تحلیل مضمونی عبارت است از تحلیل مبتنی بر مضمونی یا تماتیک اس

ای و دادهها و الگویابی درونبندی دادهاستقرای تحلیلی که در آن محقق از طریق طبقه

 ,Tayebi Abulhassaniکند )شناسی تحلیلی دست پیدا میای به یک سنخدادهبرون

هاست. وقتی الگویی از الگویابی در داده (. این نوع تحلیل در وهله اول به دنبال74 :2019

 ها به دست آمد باید حمایت موضوعی از آن صورت بگیرد.داده

ها تا رسیدن به مفاهیم شده مصاحبهروند شناسایی و استخراج مضامین از متون پیاده

ها و کدگذاری اولیه از باره متن مصاحبه مطالعه چندین -2بدین طریق صورت گرفته است: 

-هایش در رابطه با کنشگری )جمعیی هر مصاحبه بر اساس معانی که سوژه به کنشمحتوا

بندی کدهای مختلف در دسته -2غیرقانونی( داده است، -غیررسمی، قانونی-فردی، رسمی

بندی اشکال کنشگری در قالب مذاکره با مقامات، های بالقوه )برای مثال دستهقالب مضمون

ها، تالش برای بازسازی تشکل پس از دهی ائتالفشکلنگاری، تجمع، تظاهرات، نامه

شده  بازبینی مضامین ساخته -0تر و تر و انتزاعیسرکوب( و تالش برای یافتن مضامین کلی

ها ذیل دو مقوله اصلی و مرتب کردن  دهی آن ها. سازمان سازی و تعدیل آنو اصالح، خالصه

 مقوله
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 های تحقیق یافته

های مشارکت سیاسی کنشگران در جدول زیر ا، الگویی از راهبردهبر اساس تحلیل مصاحبه

 شود.ارائه می

 های مشارکت سیاسی کنشگرانبندی از راهبردمقوله .7جدول 
Table 2. Categorization of strategies of activists’ political participation 

 های جزئیمقوله فرعی مقوله اصلی مقوله
ترین  مهم

 توصیفیمفاهیم 

های راهبرد

مشارکت سیاسی 

 کنشگران

سیاست ورزی 

رسمی، غیررسمی 

 و ترکیبی

 ورزی رسمی: شرکت در انتخابات، سیاست

عضویت و فعالیت در احزاب، نامزدی برای 

های سیاسی، تماس و مذاکره با نمایندگان پست

 سیاسی

 اندازی و شرکت در ورزی غیررسمی: راهسیاست

در اعتصابات و اعتراضات  ، شرکتتظاهرات و تجمع

اعتراضی، امضای دادخواست، مشارکت در 

های اجتماعی جدید، تأسیس و فعالیت جنبش

 های غیررسمی و بدون مجوز،گروه

 زمان یا  منظور از ترکیبی، استفاده هم

زمان از هر دو نوع سیاست رسمی و  غیرهم

 غیررسمی است.

  روابط حسنه با

 حاکمیت

  مقاومت در

 برابر حاکمیت

  بازسازی درونی

پس از وقوع 

 سرکوب

 ائتالف 

 های مشارکت سیاسی کنشگرانراهبرد

 ورزی رسمی و غیررسمیسیاست

تحرک میان سیاست رسمی و غیررسمی، چارچوب و فرم کلی کنشگری فعاالن است. 

های چهارگانه تنها بر نهادهای رسمی و مجوزدار و ارتباط با نخبگان کنشگران در حوزه

اند. ورزی غیررسمی را نیز همپای آن پیش بردهکنند بلکه سیاستبسنده نمی سیاسی حاکم

های های نظام سیاسی، فضای سیاسی مستقلی در حوزهرغم محدودیتها علی آن

اند و در این دانشجویی، زنان، معلمی و کارگری برای مشارکت سیاسی ایجاد و حفظ کرده

ها را به ترتیب در میان فعاالن در ادامه این راهبردهای مختلفی بهره بردند. راستا از راهبرد

 معلمی، کارگری، زنان و دانشجویی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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 روابط حسنه با حاکمیت

هر دو « 2انجمن اسالمی معلمان»و « 2سازمان معلمان ایران»در میان معلمان، دو تشکل 

ارند. با این تفاوت که سازمان معلمان روابط و تعامالتی با نخبگان سیاسی نزدیک به خود د

بر ارتباط با بدنه معلمی و کار تشکیالتی با معلمان در کنار مذاکره با مسئوالن تأکید دارد 

 ولی انجمن اسالمی پایگاهی در میان جامعه معلمی نساخته است.

هایی که این امر را ویژه در میان تشکل تحرک میان سیاست رسمی و غیررسمی )به

هایی دهند( کار چندان راحتی نیست. سازمان معلمان ایران از تشکلا نمایش میآشکار

کند هم جانب مسائل سیاسی خود تأکید دارد و تالش می-است که بر ماهیت صنفی

ساله و از  80معیشتی معلمان و هم جانب مسئوالن و مقامات را حفظ کند. یحیی -ایحرفه

 گوید:ه میبار اعضای قدیمی سازمان معلمان دراین
کنیم. اصالً ما به وجود آمدنمان هم ما خودمان را دو زیست تعریف می

گفتیم مثالً انجمن اسالمی معلمان هست مالِ تقریباً با همین نگاه بود. می
های چپِ سیاسی است و جامعه اسالمی فرهنگیان هم هست که مالِ  گروه

ها و مشکالت ه معلمکنند و با بدنها صرفاً کار سیاسی می راست است. این
های صورت تشکیالتی کاری ندارند. بیشتر در سطح البی آموزش و پروش به

کنند برای همین نتوانستند ارتباطی با طوری کار می مدیران کل و وزرا و این
گویند ما فقط ها هستند که میطرف هم کانون صنفی ها برقرار کنند. از آنمعلم

بره و مدیر بشه از ما باید خارج بشه. همین  معلم گچ به دستیم و اینکه یکی
دعوایی که اآلنم هست در سطح کالن که بیاییم در جامعه کار کنیم یا در 
حاکمیت کار کنیم. ما از اول این دو زیست بودن را برای خودمان تعریف 

طرف شما  کردیم، هر چند که حفظ کردنش خیلی سخته. چون ازیک
مختلف،  طرف در انتخابات قامات هم باشید و اینخواهید تعامل بکنید و در ممی

گن شما دنبال کار سیاسی هستید، شما به فکر ما نیستید و شما ها می معلم
هایی که اون  کنید که چیزی گیر خودتون بیاد. از اون طرفم آندارید البی می
اندازید و این اطالعیه چیه  گن آقا شما دارید تظاهرات راه میباال هستند می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیاسی است. –ه است و سازمانی غیردولتی و صنفی پروانه فعالیت خود را دریافت کرد 2029سازمان معلمان ایران در سال  . 2

 طلبان نزدیک است.این سازمان به اصالح

طلبی به عنوان سازمانی سیاسی به ثبت رسیده است. انجمن اسالمی رویکرد اصالح 2023انجمن اسالمی معلمان در سال . 2

 دارد.
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ها قدر تند دادید. حفظ این باالنس دوطرفه خیلی سخته... ما هم از معلم این
گیرن و میاندازن زندان ما رو. از این طرفم شنویم و هم میتقریبا فحش می

 ها.گن شما امنیت ملی رو بهم زدید و از این داستانمی

لیدی ریسک منزوی شدن در میدان سیاسی یا ادغام شدن در حاکمیت از مشکالت ک

درک  هاست. تصمیم کنشگران برای مذاکره و تعامل با مقامات مسئول تصمیمی قابلتشکل

دهد و همچنین ها امکان حفظ منافع مختلف را می و راهبردی پراگماتیستی است که به آن

برد. دستگیری اعضای یک سازمان رسمی و ی حاکمیت را برای سرکوبشان باال میهزینه

ویژه  های غیررسمی است. بهوارتر از دستگیری افرادی منزوی یا محفلمراتب دش مجوزدار به

بر است، حفظ تعامل با دهی نیروهای مردمی هزینه یابی و سازماندر جوامعی که تشکل

های تشکل تحمیل ها و کنشگیریکاری بیشتری به تصمیمها اگرچه محافظهدستیباال

کند. همچنان که رامین دن را برایشان حفظ میشکند اما امکان بقا و به رسمیت شناختهمی

 کند:ساله از اعضای سازمان معلمان اشاره می 22
شویم. اجازه کار داده کنیم حذف میاگر پا در حکومت نباشد ما فکر می 

 شویم. نمی شه و یواش یواش از جامعه هم حذف می

ی که از قِبل های کارگردر تشکل 2بندی رسمی و غیررسمیبا توجه به وجود دسته

رسانند، پرداختن به راهبرد کارگران نیز الجرم ذیل همین نفی یکدیگر خود را به اثبات می

های رسمی کارگری پذیر خواهد بود. روابط حسنه را در میان تشکلبندی امکاندسته

های نهادیِ قانونی عنوان تشکل های رسمی بهوفور ردیابی کرد. درواقع تشکل توان بهمی

 82دهند. علی های مجوزدار حرکتی انجام نمیگری و تجمعزنی، البیفراتر از چانه اغلب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های رسمی که در قانون کار به رسمیت شوند. تشکلهای کارگری در ایران به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم میتشکل .2

هـا از  ها. ایـن تشـکل  های صنفی کارگری و نمایندگان کارگران در کارگاهاند عبارتند از شورای اسالمی کار، انجمنشناخته شده

سـاختاری و  شـوند چـرا کـه بـه لحـاظ      های وابسته شـناخته مـی  شده به عنوان تشکلسوی بسیاری از فعاالن کارگریِ شناخته

توانند کلیـت کـارگران را بـه    ای که در آن قرار گرفتند الجرم وابسته به دولت و کارفرما هستند و در نتیجه نمیچارچوب قانونی

های مستقل و سندیکاهای کارگری )که عمـدتاً پـیش از انقـالب    به تدریج تشکل 63طور مستقل نمایندگی کنند. از اوایل دهه 

همچون سندیکای شرکت واحد، سندیکای مکانیک و فلزکار و غیره، احیا و بازگشایی شدند. این دسته  اسالمی فعالیت داشتند(

شوند چرا که به لحاظ قانونی، تعریف شده نیستند و به ثبت رسمی نرسیدند. تـا پـیش از دهـه    های غیررسمی نامیده میتشکل

عاالن قدیمی کارگری، سابقه عضویت و همکاری با آنها را های کارگری موجود بودند و اغلب فهای رسمی تنها تشکلتشکل 63

زنـی از سـوی جامعـه    های رسمی با انـگ های مستقل، مشارکت با تشکلاند اما پس از ظهور و فعالیت سندیکاها و تشکلداشته

 کارگری مستقل همراه بوده است.
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های رسمی و غیررسمی را ساله که از فعاالن قدیمی کارگری است و سابقه حضور در تشکل

 گوید:در کارنامه خود دارد، در این رابطه می
در ای عمومی های رسمی در مورد تعیین سطح دستمزد که مطالبهتشکل

میان کارگران است، خیلی پیگیر نیستند. نهایتش به مصاحبه کردن، نشست 
ها بهشون اجازه کنند. نه ساختار این تشکلبرگزار کردن و البی کردن اکتفا می

که  -چون نوعی وابستگی به دولت دارند یا تحت نفوذ دولت هستند -دهمی
دهی و  توان سازمانخیلی عمیق بخوان روی این قضیه کار کنند و نه خودشون 

رو در قانون کار هم  این -بسیج داشتند. مطالبات صنفی وقتی به بن بست برسه
چیز نامفهومیه و فقط آدم از  اش رو زدند و یک داریم البته خیلی سروته

ولی وقتی مذاکرات بر سر  -تونه بفهمه که منظور اعتصابهمضمونش می
اعتصاب و توقف تولیدند.  مطالبات به نتیجه نرسه اون وقت اهرم فشار،

های رسمی توان بسیج نیرو درباره این قضیه رو ندارند و به دلیل تشکل
ساختارشون باید جوابگوی دولت، مدیریت، حراست و وزارت اطالعات باشند در 

های کنند. تشکلعصا هستند و این کارو پیگیری نمی به نتیجه خیلی دست
فی ندارند اغلب به بیانیه دادن، مستقل هم چون توانمندی و گستردگی کا

گرانه و افشاگرانه کنند یعنی کار آگاهمصاحبه کردن و مقاله نوشتن اکتفا می
جای خاصی مراجعه  آیند بیرون و بهاستثنای موارد خاصی که می کنند. بهمی
 کنه.ره جلوی وزارت کار تجمع می کنند. مثالً سندیکای شرکت واحد میمی

البته در میان فعاالن مستقل کارگری نیز وجود دارد؛ اما ازآنجاکه  مذاکره با مسئوالن

کنند و چپ تاریخاً مذاکره با قدرت را مذموم یابی میفعاالن مستقل در سنت چپ هویت

های زنی از سوی بدنه کارگری و دیگر تشکلشمارد، چنین کنشی عمدتاً با اتهام و انگمی

حتی اگر برای پیشبرد –جه فعاالن کارگری مستقل شود و در نتیمستقل کارگری همراه می

تمایلی به سخن گفتن  -ای جمعی ناگزیر دست به مذاکره با مقامات حکومتی بزنندمطالبه

از آن و علنی کردنش ندارند. البته ذکر این نکته ضروری است که فعاالن کارگری مستقل یا 

ای که درون یک واحد نفیبه عبارتی فعاالن بخش غیررسمی کارگری، میان مطالبات ص

شوند. همچنان که تر کارگری در استفاده از مذاکره تمایز قائل میوجود دارد با مطالبات عام

 دهد:ساله و از فعاالن باسابقه کارگری در این رابطه توضیح می 83بیتا 
کردم با علم به اینکه خانه کارگر یک تشکل وابسته ها فکر میمن تا مدت

ای نیست، کردم تشکل دیگهژیکه، اما چون جایی که من کار میو حتی ایدئولو
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شاید بشه روی خانه کارگر مانور داد و برخی از مطالبات را گرفت از این طریق. 
ی شه و مطالبهی یک کارگاه معین خارج میولی وقتی مطالبات از حوزه

ران های رسمی بیهوده است. مدیشه پیگیری آن از طریق تشکلتری میعمومی
های مختلف وامدار و وابسته به حکومت یا دولت های رسمی به شکلتشکل

های صنفی در دولت  هستند... مثالً خانه کارگر از آغاز حکومتی بود، انجمن
اصالحات و با تکیه به دولت خاتمی شکوفا شدند و مجمع نمایندگان در دوره 

اج به هماهنگی در شه خب احتیتر مینژاد رشد کرد. مطالبات که عاماحمدی
اند. هرکدام وامدارِ سطح باالتری است. اینجاست که این رهبران رسمی مانع

توانند خیلی به قول خودشون خطر اند و نمیبخشی از دولت و حاکمیت یک
هاش رو از دست بده. اینجاست که دیگه من بعد از کنند چون ممکنه رانت

های رسمی کار کردن فقط برای مدتی به این نتیجه رسیدم که در این چارچوب
 فایده است.مطالبات خرد همان کارگاه مفیده وگرنه بی

در میان فعاالن زنان ارتباط با حاکمیت و احزاب سیاسیِ رسمی بیش از هر امر 

ی مبارزاتی و حافظه جمعی زنان برانگیز بوده است. یکی از دالیل آن پیشینهدیگری چالش

هایی تحت سیطره گفتمان و نهادهای دولتی نان در دورهورزی است. جنبش زاز سیاست

شد که تنها اولویت احزاب و نهادهای وابسته تلقی نمی قرار گرفت، مطالبات جنسیتی نه

های شدند. درنتیجه کنشمثابه ابزاری برای رسیدن به هدف اصلی به کار گرفته می صرفاً به

ترتیب (. بدینSanasarian, 2005شدند )ماند یا مصادره مینتیجه و عقیم میزنان یا بی

مدت، مقطعی و موضوعی های کوتاههراس از دست دادن استقالل، زنان را به سمت همکاری

های سیاسی به مندی از فرصتبا احزاب و بدنه حاکمیتی سوق داده است تا ضمن بهره

با دولت اصالحات ای روابط حسنه 60ویژه تا سال  دامان وابستگی نلغزند. فعاالن زنان به

های بخشی از این داشتند و حفظ ارتباط مؤثر، خاصه با زنان درون حاکمیت از راهبرد

شده، اعتراض به  بدان اشاره هادست که در مصاحبه فعاالن بوده است. بهترین مثال ازاین

الیحه حمایت از خانواده و تالش برای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 

ی مذاکره جمعی برگزار است که در اولی فعاالن زنان با نمایندگان مجلس هشتم جلسه

ی مشترک جنبش زنان و نمایندگان زن مجلس ششم بود و در هر کردند و دومی خواسته

های حاکمیت تحقق پیدا کرد. در های فعاالن و بخشی از خواستهدو مورد بخشی از خواسته

طلبان باید نیز این چالش که کمپین چه نسبتی با اصالح میلیون امضا جریان کمپین یک
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ساله و از فعاالن  06داشته باشد و چه رویکردی باید اتخاذ کند، وجود داشت. سهیال 

 گوید:باره می کمپین دراین
بعدها توی کمپین این مسأله چالش بود اصالً که چه کار باید بکنیم. 

اش این بود که باید امکانِ ایدهجوری تعریف شده بود که  چون خب کمپین یک
مند بود که همۀ صداها را بیاره توی خودش. توی  فقط امکان بلکه عالقه نه –

طور های شبه دولتیهای مختلفی وجود داشت یعنی از فمینیستکمپین جریان
گم برای اینکه واقعاً دولتی نبودند ولی دولتی که می شبه –توی کمپین بودند 

تا طیفی که یک کم  –ود به اون شکل از فمینیسم شون نزدیک بایده
هایی که خیلی نوپاتر از این بودند که هنوز  ها تا بچهطلب بودند تا چپ اصالح

ها قائل باشند. خیلی  خیلی ایدۀ خاصی داشته باشند یا تفکیک خاصی بین این
ها توی کمپین بودند. ولی خب یادمه که این چالش وجود طیف متنوعی از آدم

ها را کرد همۀ جریانشت و مخصوصاً اون اوایل که کمپین خیلی سعی میدا
طلب انجام شد؛  درگیر کنه، مذاکرات و گفتگوهایی هم با اون زنان طیف اصالح

گفتند ما ها خیلی مشتاق به حمایت نبودند؛ یعنی میکه خب اون موقع اون
 کنیم.چراغ خاموش از کمپین حمایت می

 92های اسالمی پس از سال  هایی که برای بازگشایی انجمنروهدر میان دانشجویان، گ

طلبان در راستای تالش کردند، نمونه بارز تعامل و مذاکرۀ میان دانشجویان و اصالح

ها هرکدام از بازماندگان شوند. این گروهدستیابی به مطالبات دانشجویی محسوب می

 ورزی مرسوم در نهاد انجمننشهای مختلف دفتر تحکیم بودند که درواقع شکل کطیف

طلبان بیرون و درون قدرت و همچنین با نیروهای اسالمی یعنی مذاکره و البی )با اصالح

ساله و از اعضای  29های دانشجویی( را در پیش گرفتند. کورش هیئت نظارت بر تشکل

 گوید:باره می های اسالمی دراین شورای احیاء انجمن
یی ایجاد یک اتحادیه بود. البته مواضع فرق های دانشجو هدف اصلی طیف

داشت ما اعتقاد داشتیم باید یک اتحادیه سراسری شکل بگیره مثل گذشته و 
ها  برخی اعتقاد داشتند هر طیفی باید اتحادیه خودش رو داشته باشه. همه این

هاشون برای اینکه به اتحادیه نزدیک بشیم. این شروع کردند به تقویت البی
ها مثل وزارت طلبان حزبی و دیگری دولتیدر دو سطح بود: یکی اصالحها البی

 های اثرگذار در وزارت علوم.علوم مثالً و چهره
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هایی همچون شورای صنفی دانشجویی های دانشجویی گروهاز سوی دیگر در جریان

ویژه با  اسالمی در مذاکره و البی به وجود دارند که مخالف مشی و رویکرد انجمن

 29طلبان هستند. شوراهای صنفی اکثراً رویکرد چپ دارند و همچنان که سیمین حاصال

 گوید:ساله و از اعضای انجمن علمی دانشجویان می
دونه. از منظر اینکه چپ در هر طیفی فعالیت صنفی رو فعالیت مهمی می

ها به اصل فعالیت پردازه؛ اما چپهای معیشت دانشجویان میداره به رویه
گری و وابستگی. گرده به شکلی از البیاسالمی نقد دارند که برمی انجمن

وابستگی هم لزوماً مالی نیست بلکه ایدئولوژیک و مشی و مرامی است. شما در 
خواییم کنشگری از پایین بکنیم ما با نهایت آمال تون انتخاباته ولی ما می

 کنیم.کنیم از قدرت طلب میقدرت مذاکره نمی

ها و انتقادات صریحی را شاید بیشتر در که چنین مرزبندی قابل ذکر است

اجتماعی و در میان دانشجویانی بتوان پی گرفت که نسبت به استقالل های علومدانشکده

گیری انتقادی در برابر قدرت حساسیت بیشتری به گری و موضعنهادی، استقالل مطالبه

های انتقادی شورای صنفی یان چپای که در مگیری ضدمذاکرهلحاظ نظری دارند. موضع

 ها چندان رایج نیست.علوم اجتماعی وجود دارد، در میان شورای صنفی سایر گروه

 مقاومت در برابر حاکمیت

های حاکمیت انتقاد های معلمی از سیاستبیش از سایر تشکل 2«کانون صنفی معلمان»

شت که مقاومت یک راهبرد گیرد؛ اما باید توجه دامی ها موضع کند و در برابر آنمی

نگاری و مذاکره با مقامات، دیدار واکنشی است و کانون صنفی در کنار تعامل از طریق نامه

حضوری، طومارنویسی و دادخواست، از برگزاری تجمع و تحصن و اعتصاب و نوشتن 

کانون صنفی معلمان  92های انتقادی نیز ابایی نداشته است. برای مثال در سال بیانیه

راخوانِ سه اعتصاب معلمی در مهر، آبان و اسفند را اعالم کرد و گروهی از معلمان از ف

شهرهای مختلف ایران به آن پیوستند. معلمان در روزهای موعود در دفتر مدرسه تحصن 

های شورای هماهنگی تشکل»کردند و به سر کالس درس نرفتند. مطالباتی که در فراخوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنـد. کـانون صـنفی طـی     صـنفی معرفـی مـی    به ثبت رسیده است و خود را سـازمانی  2062کانون صنفی معلمان در سال  .2

های اخیر موفق به ایجاد بدنه معلمی قابل قبولی شده است که اگرچه آمار دقیقی در ایـن رابطـه در دسـترس نیسـت امـا      سال

 دست آوردند. هتری نزد معلمان بهای معلمی جایگاه موفقها در نسبت با دیگر تشکل دهند آنها نشان میمصاحبه
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رابطه با اعتصاب معلمان ذکرشده ترکیبی از مشکالت معیشتی  در« صنفی فرهنگیان ایران

ای )کاالیی شدن آموزش( و البته )سفره خالی معلمان، حقوق ناکافی و...(، مطالبات حرفه

ساله و از اعضای کانون صنفی معلمان این  06تأکید بر آزادی معلمان دربند است. مونا 

 دهد:گونه شرح می اعتصابات را این
تر برگزار شد، حضور اعتصاب در مهرماه خیلی پرشورتر و شلوغدور اول 

های شهرستانی خیلی خیلی بیشتر بود. دور دوم حضور ها مخصوصاً خانمخانم
تر بود. جا کمرنگ تر بود، تهران که دیگه از همهها در سراسر کشور کمرنگمعلم

تیم تو کانال گذاشرسید و ما میهایی که مرتب به دست ما میی عکس واسطه به
ی قبل کاهش پیدا کرده. مثالً دور اول از رهدیدیم که نسبت به دوتلگرام، می

رسید از دویست تا مدرسه، کردستان اگر روزی دویست عکس به دست ما می
در دور دوم مثالً پنجاه تا عکس به دست ما رسید. چون در دور اول عزمی برای 

ی اول دستگیری و احضار داشتیم، دورهبرآورده شدن مطالبات نبود دیگه. توی 
آقای... را گرفتند. بهش گفتند که باید اعتصاب را لغو کنی ولی ایشون مخالفت 

کنم. دو سه شب بازداشتش کردند بعد آزاد شد. کرد گفت من این کار را نمی
ها تر بود. از همۀ شهرها و از همۀ معلمتوی دور دوم هم که دستگیری گسترده

 ود.بازداشتی ب

تواند رویکرد قدرتمندی باشد اما عنوان یک راهبرد، گرچه می مقاومت به

هایی نیز دارد. از جمله آنکه کنشگران یک تشکل برای استفاده از راهبرد مقاومت محدودیت

کند این قدرت را اند. کانون صنفی تالش مینیازمند قدرت کافی برای حفظ موقعیت دفاعی

وجود کانون  کند. بااینان و داشتن بدنه اجتماعی تأمین از طریق جذب حداکثری معلم

ی های اخیر چند عضو زندانی داشته و هزینهصنفی تنها تشکلِ معلمی است که در سال

هایش در برگزاری کنشگری چه برای هیات مدیره آن و چه برای معلمانی که به فراخوان

 توجه بوده است.اعتصاب و تجمع پیوستند، قابل

های کارگری در سراسر دنیا و در ایران های اتحادیههمچنین از کلیدواژهمقاومت 

ی بازگشایی سندیکاهای کارگری در ایرانِ پس از انقالب، بر مقاومت در است. اساس ایده

های رسمی و مقاومت در برابر قانون کاری شکل گرفت که سندیکا و استقالل برابر تشکل

دیگر بازگشایی سندیکاها پس از  بیان شناخت. بههای کارگری را به رسمیت نمیتشکل

های رسمیِ کارگری بود و ازآنجاکه قانون انقالب، نوعی واکنش در مقابل عدم کارایی تشکل
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کار، هیچ تشکل مستقلی جز سه نوع تشکل رسمی مصرح در قانون کار را به رسمیت 

ن کارگری تالش بسیاری کردند . فعاال2شناسد، برپایی سندیکا با موانع قانونی مواجه بودنمی

تا به نحوی از خألهای قانونی به سود خود و رسمیت بخشیدن به سندیکا استفاده کنند و 

زمانی که موفق نشدند به سندیکا وجاهت قانونی دهند، قانون را نادیده گرفتند و به کار 

 خود ادامه دادند.

-60ی صنفی تا سال ها ای همچون شوراهای اسالمی کار و انجمنهای رسمیتشکل

هایی را ترتیب بخشی از کارگران را همراه خود داشتند و در چارچوب قانون، کنش 60

ها اعالم وجود کرد. درنتیجه بدیهی است  فایدگی آندادند که سندیکا در واکنش به بیمی

های رسمی و غیررسمی کارگری تقابل ایجاد شود. تالش برای رسمیت که میان تشکل

ساله که از فعاالن باسابقه  80رانی محبوبه سندیکای شرکت واحد اتوبوسبخشیدن به 

 دهد:طور شرح می کارگری است این
ها خطاب به ریاست نگاریهای حقوقی... یک سری نامهدر کنار پیگیری

جمهوری برای به رسمیت شناخته شدن سندیکای کارگران شرکت واحد 
ت جمهوری در روزنامه شرق چاپ خطاب به ریاس رانی تهران و حومهاتوبوس

کنند که سندیکای شرکت نگار تهیه میهای روزنامهشه، یک مطلبی هم بچهمی
خوان رسمی بشن... هیچ واکنشی ده و میواحد داره کارهایی انجام می

کنه و های شورای اسالمی کار و حراست رو تیز میانگیزه فقط شاخکبرنمی
کنه... کای شرکت واحد یک رقیب پیدا میشورای اسالمی کار با آمدن سندی

ها های اتوبوسرانندگان شرکت واحد با روشن کردن چراغ 60مرداد و شهریور 
کنند. بعد مشغولِ شکل دادن به اعتصاب مهمی در آذر و یک کار اعتراضی می

شن. این اعتصاب قرار بود گسترده باشه. در جریان اعتصاب، نیروهای دی می
کنند. کنند و فعاالن سندیکای واحد رو با خانواده دستگیر میامنیتی حمله می

افتند گیرند. بعدازاین اتفاق میشب می ماه در یکنفر رو در دی 223نزدیک 
 60های سندیکا. درجه سرکوب بسیار باال بود. بعد از اتفاقات دی دنبال بچه

خوابونه کا رو میوتاب سندی شه. این اتفاقات هم تبای میسندیکا وارد فاز دیگه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعالیت سندیکاها در ایران آزاد و قانونی اعالم شد اما پس از انقالب در قانون کـار مصـوب    2002کار مصوب اسفند در قانون  .2

کارگران یـک  »کند تصریح می 202ماده  0ای نشده است. فصل ششم قانون کار، تبصره به فعالیت سندیکایی هیچ اشاره 2089

 «.می کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشندتوانند یکی از سه مورد شورای اسالواحد، فقط می



 

 

 

 

 
 

 

 992 بافیکاملقالپناهيو ؛...درياسیمشارکتسیراهبردها
 

بره؛ یعنی پیگیری حقوقی قضایا با شدن میترو هم سندیکا رو به سمت حقوقی
 ره.کمترین رویکرد به اعتصاب. جنگندگی سندیکا از دست می

پاسخ مقامات به درخواست رسمیت بخشیدن به سندیکا پاسخی امنیتی بود. چراکه 

بردند بلکه خواستار احیای چیزی ر سؤال میتنها اقتدار شورای اسالمی کار را زی کارگران نه

سازی قرار گرفته بود و حتی واژه آن )سندیکا( نیز از قانون  مورد پاک 83بودند که در دهه 

شده بود. بدین ترتیب سندیکا بدون آنکه رسمی و قانونی شود به فعالیت ادامه داد  کار حذف

کارگران، مدیریت شرکت واحد و اگرچه به لحاظ میزان مشروعیت طی حدود یک دهه نزد 

و شورای اسالمی کار جای خود را باز کرد اما تا به امروز همچنان فعالیت غیررسمی دارد و 

کارگران شرکت واحد نیز همچنان بر عضویت و فعالیت در سندیکای واحد مقاومت 

 کنند.می

اشکال  از سوی دیگر فعاالن زنان همچنان که از مسیرهای رسمی بهره بردند به سراغ

های رسمی مثل مذاکره، ها در کنار پیگیری از کانال اند. آنورزی نیز رفتهغیررسمی سیاست

نگاری و مالقات حضوری با مقامات، مطالباتشان را به انحاء غیررسمیِ دیگری نیز البی، نامه

 توان برشمرد:های زیر را میاند. برای مثال نمونهپیش برده

 ررسمی در میان فعاالن زناشکال کنشگری غی. 9جدول 
Table 3. Forms of informal political activism among female activists 

سال 

 فعالیت
 موضوع شکل مقاومت

 مارس به مناسبت روز جهانی زن در پارک الله 6 تجمع بدون مجوز 9937

 تحصن 9934

در اعتراض به رد صالحیت کاندیداهای زن در انتخابات 

به دعوت اعظم طالقانی و با حضور زنان از  60ی جمهورریاست

 های مختلف فکری و مذهبی برگزار شد.طیف

 تجمع بدون مجوز 9934
جمهوری و در چند روز پیش از انتخابات ریاست 60خرداد  22در 

 اعتراض به نقض حقوق زنان رو به روی دانشگاه تهران برگزار شد.

 تجمع بدون مجوز 9935
ر سالگرد تجمع سال گذشته در میدان د 62خرداد  22در 

 تیر و در اعتراض به نقض حقوق زنان برگزار شد. هفت

9935 

میلیون امضا  کمپین یک

برای تغییر قوانین 

 آمیزتبعیض

 های قانونی علیه زناندر اعتراض به تبعبض

 در اعتراض به قانون سنگسار سنگسارکمپین قانون بی 9935
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سال 

 فعالیت
 موضوع شکل مقاومت

 ضاآوری ده هزار امجمع 9931
در مخالفت با مواد مربوط به چندهمسری الیحه حمایت از 

2خانواده
 

 آوری دو هزار امضاجمع 9919
ای که صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور در اعتراض به الیحه

2کردرا برای دختران مجرد منوط به اجازه ولی می
 

 آوری دو هزار امضاجمع 9917
ر کنکور و تحویل امضاها به بندی جنسیتی ددر اعتراض به سهمیه

 مجلس

9914 
کمپین تغییر چهره مردانه 

 مجلس
 در اعتراض به حضور حداقلی زنان در نمایندگی مجلس

9915 
کارزار منع خشونت 

 خانوادگی

های خانگی و در در اعتراض به نبود قانون مشخصی برای خشونت

 راستای تدوین یک قانون کاربردی علیه خشونت خانگی

های جدول های زیادی )بازجویی، بازداشت و حبس( برای برخی از خانهزن هزینهفعاالن 

ساز و اصلی های جریانمیلیون امضا که از کنش ویژه کمپین یک باال متحمل شدند. به

با  68شود، یک سال پس از آغاز فعالیتش در سال جنبش زنان پس از انقالب محسوب می

گروهی کمپین( بر ن فشارها )در کنار اختالفات درونها مواجه شد و ایموجی از دستگیری

و در  62حال خود برپایی کمپین در سال  عملکرد جنبش زنان تأثیر منفی گذاشت. بااین

رفت، خود نژاد به سمت رکود میشرایطی که جامعه مدنی با روی کار آمدن دولت احمدی

ساله و از فعاالن  08. مستانه نشان از مقاومت و انگیره باالی فعاالن زن در کنشگری دارد

 گوید:باره می میلیون امضا دراین کمپین یک
میلیون امضا یک امکانی بود که یک جمعی  خود مثال کمپین یک
ای نداشت که مگه میشه ما فعالیتی کس ایده ساختش، وجود نداشت. هیچ

. هیچ او نباشه، نهاد نباشه، هیچی نباشهجینشده باشه. مثالً ان بکنیم که ثبت
میلیون  جایی هیچ لوکیشنی نداشته باشه که تو بگی این دفتر کمپین یک

تا دستگیری داد  83امضاست. کمپین این امکان را ساخت. ولی کمپین باالخره 
 که اوج فعالیتش بود. 66که راه افتاد تا  62در سه چهار سال فعالیت، یعنی از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از آنجا که نمایندگان مجلس حاضر به مالقات با فعاالن زن و دریافت امضاها نشدند، امضاها به دفتر رئیس مجلس تحویل  .2

 داده شد.

 ها تحویل داده شد. امضاها در دیدار با نمایندگان به آن. 2
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پیگیری  23ی فعاالن زن از دهه های مدنی و آرام که از سوراهبرد مبتنی بر کنش

های قضایی زنان در کمیپن به ها و حکمها، بازداشتتدریج و با موج دستگیری شد، بهمی

معنا که نیروی کنشگران، ها کشیده شد. بدینسمت راهبرد واکنشی درباره دستگیری

عمدتا -ها رسانی به عموم درباره وضعیت آنمعطوفِ پرداختن به اعضای دربند خود و اطالع

شد. تا پیش از آن  -ها را داشتندهای خارجی که امکان نشر اخبار دستگیریاز طریق رسانه

های زنان بود و البته ساختار ورزیهای غیرتقابلی با حاکمیت یکی از ارکان کنشکنش

های کوچک ای بود که امکان فعالیت و کسب موفقیت گونه های نظام سیاسی نیز بهفرصت

 داد.ا مطالبات جنسیتی را به زنان فعال میدر رابطه ب

های دانشجویی در بیش از سایر گروه« شورای صنفی دانشجویی»در میان دانشجویان، 

ویژه در دهه نود رشد و  جریانات اعتراضی مشارکت داشتند. شوراهای صنفی دانشگاه به

سازی د پولیویژه رون های اقتصادی کشور و بهاهمیت چشمگیری یافتند. تغییر سیاست

تأثیر نبوده است. اعضای شورای صنفی اگرچه به لحاظ سازمانی  دانش در این گرایش بی

های صنفی همچون اعتراض به کیفیت پایین غذای سلف، اعتراض به ساعت درگیر اعتراض

هایی خود را به ها و بزنگاهورود و خروج به خوابگاه و غیره بودند اما به میانجی موقعیت

دهند برخی از ها نشان میتر و فراگیرتری پیوند دادند. مصاحبه و مطالبات بزرگ اعتراضات

روز جهانی کارگر، هایی همچون روز دانشجو، روز معلم، اول میها به مناسبتاین اعتراض

هشت مارس روز جهانی زن و غیره انجام شده است و برخی دیگر بسته به شرایط موجود در 

ی واسطهجویان و اخراج اساتید و یا موضوعات مستقیم و بیاعتراض به دستگیری دانش

 98سیاسی همچون اعتراض به حجاب اجباری و همراهی با اعتراضات مردمی در دی ماه 

ساله و از اعضای انجمن اسالمی درباره همراهی دانشجویان با حرکت  02اند. ثریا انجام شده

 گوید:می 98اعتراضی مردم در دی ماه 
ها همراهی کردند با یک حرکتی در خیابان اتفاق افتاد و بچهکه  98تا 

ها از شورای صنفی بودند. چون باور داشتند این حرکت. بیشتر این بچه
سازی از همه ما موجوداتی بدهکار ساخته. در نتیجه فکر روندهای نئولیبرال

 کنند در همراهی با مردم دارند به وضعیت خودشونکردند اگر اعتراض میمی
کنند. جنسش حمایت از مردم نبود این بود که ما اصالً یکی هم اعتراض می

ها دستگیر مون یکیه. ولی هزینه زیادی دادند. همۀ اون بچههستیم و مطالبات
 شدند و حکم خوردند.
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 ائتالف

ها، ائتالف است. در میان سازمان معلمان و کانون های رایج در میان تشکلاز دیگر راهبرد

گیرد که این دو گروه را برای مدتی به ائتالفی شکل می 63مان در اوایل دهه صنفی معل

ها با فراز و فرودهایی کند. راهبرد برجسته سازمان معلمان که طی سالیکدیگر نزدیک می

شود، رابطه با حاکمیت و مذاکره است و از طرف دیگر کانون صنفی با آن شناخته می

مقاومت بر قدرت را پیشه کرده است. آنچه این ائتالف را  معلمان بیشتر رویکرد انتقادی و

و در  63زند تالش سازمان معلمان برای بازسازی سازمان پس از برخوردهای سال رقم می

ساله و از اعضای سازمان معلمان درباره این  80ساله آن است. یحیی  پی آن تعطیلی یک

 گوید:ائتالف می
گزاری تجمعی که همراه شد با شمار سازمان معلمان به خاطر بر 63سال 

اش زیاد جمعیت و شعارهای تند، تعطیل شد. بعد از یک سال دوباره بازگشایی
. 62هامون خوب بود تا رسیدیم به فعالیت 62-0کردیم با افراد جدید. سال 

مون این شد که با کانون صنفی مون رفته بودند دیگه ما راهبردچون گروه قبلی
و بهشون نزدیک بشیم. چون قبالً کسانی که در سازمان  در تقابل نباشیم

شون ها در مقابلهای اداری بودند و کانونیمعلمان مسئولیت داشتند، اکثراً رده
ایستاده بودند. اونا که رفتند ما گفتیم آقا شما معلمید، ما هم معلمیم بیایید با 

س که هر دو رسیدیم به یک تجمع جلوی مجل 62هم یه کارهایی بکنیم. سال 
نفر تا ده هزار  233نفر بودند روز بعد  23ها روز اول گروه با هم بودیم و معلم

 .62تا هم رسیدم. اسفند 

این تجمع که به دستگیری و برخورد با اعضای هر دو سازمان منجر شد، بار دیگر 

 سازمان معلمان را به بازسازی خود و بازگشت به راهبرد پیشین واداشت.

ابی به ائتالف یا به اصطالح فعاالن کارگری اتحاد عمل دشوار است اما در اگرچه دستی

های کارگری اتحاد عملِ گیرد. در میان تشکلهای مهم مورد استفاده قرار میبزنگاه

گروهی توافق و اجماع گروهی پیشینه دارد. منظور از اتحاد عمل درونگروهی و بروندرون

های غیررسمی است. اتحاد عمل اغلب در میان گروهمیان سه تشکل رسمی کارگری و یا 

ها ارتباط مستقیم بر زندگی کارگران و  شود که مبارزه بر سر آنبرای اموری انجام می

ساله از فعاالن  82های رسمی کارگری را علی ها دارد. روابط میان تشکل های آنخانواده

 دهد:طور شرح می کارگری این
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های صنفی و کانون عالی  ون عالی انجمنهای رسمی بین کاندر تشکل
هایی وجود داره و یه جور رقیب هم هستند. ولی شورای اسالمی کار اختالف

کنند. هر چند که ها با هم همکاری می بحث تعیین دستمزد که پیش میاد این
ها  سطح کار اینا محدوده و اگر یه جایی، مقامی تلفن کنه بگه بس کنید، این

هم با کانون صنفی کار کردم و هم با شورای اسالمی کار. کنند. من بس می
اش مالیه و بحث بودجه است که دونم که اینها با هم خوب نیستند. بخشیمی

خوام بگم هاست که به لحاظ مالی وابسته باشند. ولی می یکی از نقاط ضعف این
کنند. در  اند ولی سر مسائل خاصی با هم همکاری میها با هم رقیب این

 طور باید باشه. های غیررسمی هم همینتشکل

های مختلف نسبت به مسائل کارگری رویکردهای  با گرایش 2های غیررسمیتشکل

حال مسائلی  ها دشوارتر است. بااین متفاوتی در کنشگری دارند و درنتیجه ائتالف میان آن

تراض به همچون نوشتن بیانیه مشترک در اعتراض به امنیتی کردن محیط کار و یا اع

آمده است.  دست تر بهها راحت اند که توافق بر سر آنبازداشت فعاالن کارگری موضوعاتی

های مشترکی درباره اوضاع وخیم بیانیه 92های مستقل کارگری در سال برای مثال تشکل

کشور و روز جهانی کارگر و یا پیرامون تعیین حداقل دستمزد منتشر کردند. پای این 

آید که در زمان نوشتن بیانیه ارتباط مثبتی با یکدیگر والً نام چند تشکلی میها معمبیانیه

های های مختلف طی سالهای مشترکی که به مناسبتاند. مرور اسامی زیرِ بیانیهداشته

خوبی نشان  ها را به های مستقل منتشر شدند، فراز و فرود روابط میان آناخیر توسط تشکل

 دهد.می

های رسمی و غیررسمی کارگری اگرچه به سبب ئتالف میان تشکلاز طرف دیگر، ا

های یابی مستقل در ایران اتفاقی نادر است، اما طی سالهای قانونی در تشکلمحدودیت

اند  عبارت هامورد مهم این ائتالف اخیر در چند نوبت اتحادی ناگفته شکل گرفته است. سه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعاالن کـارگری   هایی که حاصل تالشتشکل -2بندی کرد: توان به دو دسته تقسیمررسمی را میهای غیبه طور کلی تشکل. 2

ها به همت فعاالن کارگری ایجاد شده و از آنجا که معطوف بـه یـک   اندازی و سازماندهی بدنه کارگری است. این تشکلبرای راه

کمیته هماهنگی برای ایجـاد  »نیز به همراه ندارد. همچون و صنف مشخصی از کارگران را  واحد و کارخانه مشخص نیست، بدنه

کانون مدافعان حقوق »و « اتحادیه آزاد کارگران ایران»، «های کارگریکمیته پیگیری برای ایجاد تشکل»، «های کارگریتشکل

هـایی کـه از درون   تشکل -2توانند عضو باشند و فعالیت کنند. ها افراد از صنوف مختلف میدر هر یک از این تشکل«. کارگران

یک واحد مشخص شکل گرفتند و تاحدی موفق به همراه کـردن کـارگران آن واحـد شـدند. دو نمونـه مشـخص از ایـن گـروه         

 است.« تپهسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت»و « رانی تهران و حومهسندیکای شرکت واحد اتوبوس»
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شاگردی -، قضیه استاد92تأمین اجتماعی در سال از اعتراض به شیوه اداره و فساد سازمان 

مطرح  93. هر سه این موارد در دهه 98و الیحه اصالح قانون کار در سال  92در سال 

های رسمی و هایی بر سر مسائل کالن میان تشکلشدند. تا پیش از آن چنین ائتالف

ی درباره اصالح ساله، فعال و مطلع کارگر 08توان سراغ گرفت. سمیرا غیررسمی را نمی

 گوید:ها چنین میقانون کار و همگرایی بین گروه
سر اصالح قانون کار دقیقاً این ائتالفه شکل گرفت. تشکل رسمی که بشه 

های غیرررسمی ائتالف کردند. با هم تجمع مشترک شورای اسالمی کار و تشکل
دستور کار هم رفتند سر اصالح قانون کار. موفق هم شدند. اصالح قانون کار از 

 مجلس خارج شد. این تجربه خیلی خوبشون بود.

طور مشخص افزایش  توجه به روندهای اقتصادی در یک دهه اخیر و به

وقت کردن مشاغل و غیره کاری و تضعیف قوانین حمایتی، پارهثباتسازی، بیخصوصی

سمی های رسمی و غیرربیش نزدیکی در انتقاد به حاکمیت در میان تشکلوگرایش کم

های پیشین آغاز شده ای که ذکرش رفت اگرچه از دههایجاد کرده است. روندهای اقتصادی

 تر شده است.مشهودتر و در نتیجه تعارض با آن ملموس 93اش در دهه بود اما نمود عینی

نقطه عطفی در تحرکات و  26در میان زنان، الیحه حمایت از خانواده در سال 

شود. اعتراض به الیحه ازآنجاکه بسیار نان محسوب میهای مختلف زهمبستگی گروه

عالوه سایر  های مختلف درون جنبش زنان ایجاد کرد و بهگیر بود، ائتالفی را میان گروههمه

ها گرفته تا دبیر کل جامعه زینب را بر سر و مذهبی طلبان و ملینیروهای سیاسی از اصالح

جای خارج کردن کل الیحه از دستور کار  هیک هدف به هم نزدیک کرد. سرانجام مجلس ب

ماده  0و بند  22و  20ها شده بود )مواد  ای را که بیشترین اعتراض به آنتنها چند ماده

ساله و از فعاالن  08ها تصویب کرد. مستانه رغم مخالفت( از الیحه حذف و کلیات را علی20

 کند:واده را چنین ترسیم میگرایی حول اعتراض به الیحه حمایت از خانجنبش زنان، هم
ای بین فعاالن زن و البته سایر الیحه حمایت از خانواده ماجرای طوالنی

میلیون امضا  که اوج کار کمپین یک 68های دولتی پیدا کرد. دقیقاً سال گروه
شه که مثالً در یک مورد برای تغییر قوانین ناعادالنه بود، این الیحه طرح می

کرد و اجازه همسر حذف صرفاً منوط به اجازه دادگاه می ازدواج بعدی مرد را
شه گفت فقط فعاالن جنبش ها خیلی گسترده بود و واقعاً نمیشد. اعتراضمی

طلب و حتی برخی ها بین زنان اصالحزنان پیگیر ماجرا بودند. مخالفت
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 ای روگرایان هم بود. این فضای اعتراضی به چیزی واحد، ائتالف ناگفتهاصول
بین فعاالن جنبشی و سایر زنان دولتی، مجلسی و مسئول ایجاد کرد که 

 سابقه بود.کم

های  به دنبال بازگشایی انجمن 92-0های در میان دانشجویان، سه گروهی که در سال

ی واحد و متحد انجام شد ولی سرانجامی هایی برای ایجاد یک اتحادیهاسالمی بودند، تالش

ها )شورای احیا( تالش برای ساله و از اعضای یکی از این گروه 29در پی نداشت. کورش 

 گونه شرح داد: تشکیل اتحادیه واحد دانشجویی را این

رفت هیئت نظارت شدیم و بعد باید تقاضا میانجمن می 23کم باید دست
مرکزی وزارت علوم که یک جمع ده نفری هستند، برای تأیید کردن. ولی باید 

تونیم کار کنیم. برای همین نیاز به راضی بشن که ما میها  صحنه، این پشت
ای داشتیم. یک های قویها و لینکما دیگه خیلی البی 98البی داشت. تا سال 

سری فعالیت مشترک بین سه گروه مثل بیانیه مشترک، مثالً راجع به برجام یا 
ژی ما ها وجود داشت. ولی اکثر انر طور هماهنگ بین کانالِ انجمن مطلبی به

زنه... ما دیدیم این گروه داره اونو دور میصرف البی و مذاکره شد و آخر می
ها وجود داشته باشه.  ی واحد انجمن)شورای احیا( معتقد بودیم باید اتحادیه

ها در این قضیه مثل دفتر تحکیم... اما قطعاً حاکمیت و خود اصالح طلب
کرد د. برای مثال یک عاملی که این سه طیف رو از هم جدا میتقصیر نیستنبی

ها از اتحاد دوباره این مجموعه طلبها بودند. چون اصالحطلبخود اصالح
شه که شه دردسری درست میترسند. هر موقع که این مجموعه بزرگ میمی

تونند جمعش کنند. هراس اصلی از این بود که ها هم راحت نمی طلب اصالح
ها هم فاصله بگیرند... طلبکم از اصالحنه مثل تحکیم تندرو بشن و کمنک

ها هنوز شکل نگرفته، شروع کردن به انشقاق ها و طیفطور بگم که گروه این
جای دو طیف قدیم )شیراز و عالمه( شدن سه طیف. جدا شدن  کردن. به

دن و تر شده به سمت حکومتیها، یکی رو دائم سوق میی این طیفمسخره
کنه گفتمان تر شدن. چون فک میده به سمت رادیکالاون یکی رو سوق می

من آینه. وجه افتراق من آینه. دو تا جریان کنار هم نیستند که بتونند همدیگر 
ها همدیگر رو راضی کنند و با هم بحث  رو تعدیل کنند. قرار نیست این آدم

 کنند.
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ای تنها نتوانستد به اجماع و یکپارچگی نه 92های اسالمی پس از  ترتیب انجمنبدین

درونی دست یابند که دیگر جایگاه سابقشان در دانشگاه را نیز نداشتند. از طرف دیگر اما 

های علمی گاه همگرایی و ائتالفی بر  های مختلف و انجمندانشگاه میان شوراهای صنفی

خواه انشجویان عدالتساله و از د 02گرفت. عباس سر دستیابی به اهداف مشخص شکل می

های علوم اجتماعی های علمی را در دانشکده فضای همکاری میان شورای صنفی و انجمن

 طور شرح داد: دانشگاه تهران و عالمه این

های  همگرایی زیادی وجود داشت بین شورای صنفی با انجمن 90تا سال 
ثالً از علمی )حداقل در دانشکده علوم اجتماعی تهران(. در امور مختلف م

ها گرفته تا کیفیت غذا تا گران شدن خوابگاه تا بررسی وضعیت آموزشی گروه
خوردند ها این دو بهم گره می ماجرای پولی شدن واحدهای افتاده. در همه این

سال بسیار پویایی بود در دانشکده علوم اجتماعی  90شدند. سال و وصل می
ای دور هم جمع بودند و هتهران. هر هفته یک جمعیت زیادی حول یک مسأل

ها گذاشتیم و کردند در بوفه. دو جلسه با اعضای هیئت علمی گروهبحث می
هارو گوش بدن. شورای صنفی کالس استادها مجبور شدند بیان و حرف بچه

ای بین شد. همگراییاش پر میها و لب به لبگرفت برای بحث با بچهمی
های علوم  شت. حتی با اتحادیه انجمنشورای صنفی عالمه و تهران هم وجود دا

 کردند.اجتماعی هم کار می

و سرکوب اعضای فعال شورای صنفی پایدار  98ها اما با جریانات سال این ائتالف

ها ها به سایر گروه نماند و موج اختالف میان خود اعضای شورای صنفی و بدبینیِ آن

 ی پایداری این مسیر را نداد.اجازه

 بازسازی

ن معلمان از بدو تأسیس تاکنون دو بار در نسبت خود با حاکمیت دست به بازسازی سازما

های ابتدای تأسیس، کسانی بودند که درون زده است. بخشی از اعضای سازمان در سال

وپرورش منصب و پستی داشتند؛ درنتیجه رابطه سازمان معلمان با دولت  وزارت آموزش

ازآنکه اولین تجمع سازمان معلمان به  پس 63سال آمیز و نزدیک بود. اصالحات مسالمت

تنش کشیده شد، فعالیت سازمان برای یک سال به حالت تعلیق درآمد و وقتی دوباره خود 

ی معلمان )و نزدیکی به کانون صنفی که را احیا کردند، راهبرد نزدیکی بیشتر به بدنه

پس از دستگیری تعدادی از  62 تر در تقابل با یکدیگر بودند( را در پیش گرفتند. سال پیش
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اعضای اصلی سازمان در جریان برگزاری یک تجمع که مشترکا با کانون صنفی برگزارشده 

های سنگین، زندان و رکود بود، اعضایی از هر دو تشکل بازداشت شدند و متعاقب آن حکم

ازمان ها، سی فعالیتبا رونق دوباره 92ازاین سرکوب سنگین از سال  کنشگری بود. پس

های قبلی خود بازنگری کرد و این بار همراهی بیشتری با حاکمیت نشان داد نسبت به رویه

در  63بار در اوایل دهه  و ارتباطش با کانون صنفی نیز بسیار کمتر شد. سازمان معلمان یک

 93شرایطی که جامعه مدنی نسبتاً گشوده بود، به سمت معلمان و بار دیگر در اوایل دهه 

یطی که نسبت به حفظ بقای خود تردیدهایی داشت، به سمت حاکمیت چرخید. در شرا

 چنین گفت: 92ساله از اعضای سازمان معلمان دربارۀ تغییر راهبرد پس از سال  22رامین 
کردیم بعد از آمدن روحانی سعی کردیم حالت متعادل باشه. سعی می

م و جلوتر و دورتر ای که آقای خاتمی پرچم دارشه حرکت کنیطلبیذیل اصالح
های کانون صنفی همراهی طرف با حرکت به این 90حرکت نکنیم. ما از 

 نکردیم. ولی این را هم بگم که جلوشونم نایستادیم.

طور مشخص سندیکای شرکت واحد  های غیررسمی کارگری و بهدر تشکل

توان ت نیز میهای فعال و دارای بدنه کارگری در تهران اسرانی که از معدود تشکلاتوبوس

برخورد با  60بازسازی را ردیابی کرد. متعاقب اعتصاب کارگران شرکت واحد در دی ماه 

کننده افزایش یافت. تعداد زیادی دستگیر و اخراج اعضای فعال سندیکا و رانندگان اعتصاب

دهی و کار جمعی به دلیل فضای امنیتی شدید، منتفی شده  شدند. امکان هر نوع سازمان

ازآن سندیکای شرکت واحد از مقاومت فعال و جمعی به سمت نوعی دفاع از  پسبود. 

های بعد که اعتراضات سندیکای واحد در سال طوری دستاوردهای پیشین سوق پیدا کرد. به

ساله و از فعاالن کارگری  82تری به خود گرفت. علی کاهش یافت و رویکرد محتاطانه

 د:گویسندیکا می 60درباره سرکوب سال 
 2233-2833تشکیل شد و  60-0مجمع عمومی شرکت واحد سال 

هزار کارگر  22-22کارگر شرکت کرده بودند. رقم قابل قبولیه. در محیطی که 
 60داره، ده درصد بیان خوبه. بعدازاینکه شرکت واحد دو تا اعتصاب در سال 

دهی کرد و سرکوب شدند، دیگه شرکت واحد نتونست مجمع عمومی  سازمان
 60گزار کنه. ولی هنوز در میان کارگران نفوذ داره... مرداد و شهریور بر

ها یک کار اعتراضی های اتوبوسرانندگان شرکت واحد با روشن کردن چراغ
شن. این کنند. بعد مشغولِ شکل دادن به اعتصاب مهمی در آذر و دی میمی
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تی حمله اعتصاب قرار بود گسترده باشه. در جریان اعتصاب نیروهای امنی
 223کنند. نزدیک کنند و فعاالن سندیکای واحد رو با خانواده دستگیر میمی

های افتند دنبال بچهماه. بعدازاین اتفاق، میگیرند در دینفر رو در یک شب می
سندیکا وارد فاز  60سندیکا. درجه سرکوب بسیار باال بود. بعد از اتفاقات دی 

خوابونه و هم سندیکا رو وتاب سندیکا رو می بشه. این اتفاقات هم تای میدیگه
بره؛ یعنی پیگیری حقوقی قضایا با کمترین رویکرد شدن میتربه سمت حقوقی

 رهبه اعتصاب. جنگندگی سندیکا از دست می

ویژه که  ، هزینه فعالیت در سندیکا را در میان کارگران باال برد. به60برخوردهای سال 

نصیب نگذاشته بود. سندیکا فرزندان اعضای سندیکا را نیز بیها همسران و موج دستگیری

هایش را به چارچوب وضعیت حقوقی و رسمی موجود در بازسازی خود تالش کرد فعالیت

 تر شود تا از سرکوب بیشتر و حذف کامل جلوگیری کند.نزدیک

و  برای جامعه مدنی 66فعاالن زن در مواجهه با چالشی که حوادث پس از انتخابات 

هایی های عمل اگرچه تالشکنشگران ایجاد کرد، در بازتعریف اهداف، ساختارها و شیوه

ورزی و تشکل پس از سرکوب، از کردند اما چندان موفق نبودند. بازسازی کنش

اند و البته بر آن های مختلف با آن مواجه بودهترین مسائلی است که کنشگران گروهپیچیده

 اصرار ورزیدند.

هایی در جهت بازسازی نیرو و توان خود انجام زنان در یک دهه گذشته تالشفعاالن 

بندی ها را در دو دسته طبقه توان آنهای مختلفی زدند که میورزیداده و دست به کنش

 کرد:

که عمدتاً نسبتی با یکدیگر و سایر  و نهادهای پراکنده ها ها، انجمنتأسیس گروه -1

با  92د. برای مثال برخی فعاالن مستقل جنبش زنان در سال های زنان برقرار نکردنگروه

اندازی کردند. این راه 2092را در آبان « کانون شهروندی زنان»مجدد،  هدف نهادسازی

کانون پس از سه سال فعالیت، در نهایت به جهت فشارها، احضارها و سرکوب نتوانست دوام 

کارزار منع خشونت »و « ه مردانه مجلستغییر چهر»بیاورد و خاموش شد. دو کمپین مهمِ 

از جانب فعاالن زن ایجاد شد. این دو کمپین در قیاس با کمپین  66نیز بعد از « خانوادگی

های مختلف و تأثیرگذاری وسیع دهی گسترده، کارگروه میلیون امضا نتوانستند سازمان یک

 بر زنان جامعه را به همراه داشته باشند.
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ر مسائل اجتماعی زنان تمرکز کردند و فارغ از هایی که بتأسیس گروه -2

ای که هدفش تغییر و اصالح قوانین مربوط به زنان و مشارکت بیشتر دهی جمعی سازمان

ها باشد، به دنبال بهبود شرایط زنان در سطح خرد بودند. برای مثال مصاحبه با فعاالن  آن

های علیه زنان و افزایش آگاهیها به سمت مبارزه با خشونت  دهد گروهی از آنزن نشان می

طور پراکنده اقدام به برگزاری کارگاه و  جنسیتی در شهرها و محالت مختلف رفتند و به

رسانی کردند. برخی دیگر از فعاالن زن به دنبال پر کردن سایت و آگاهیاندازی وبراه

وصی های امن خصدیده به سمت تأسیس خانههای امن برای زنان خشونتکمبود خانه

در اعتراض به آزارهای خیابانی اقدام به کار میدانی،  92رفتند. گروه دیگری در سال 

کردند که همچنان « بان آزاردیده»سایتی به نام رسانی، نصب پوستر و تأسیس وبآگاهی

 فعال است.

هایی که عمدتاً های جدید زدند. کنشطور منفرد دست به کنش البته زنانی نیز به

و دخترانی  98در سال « دختران خیابان انقالب»ر تقابل با نظم حاکم است. اعتراضی و د

های آزادی»به بعد )همچون  90های اعتراض به حجاب اجباری از سال که در کمپین

گیرند. این اند جزو این دسته قرار میشرکت کرده«( های سفیدچهارشنبه»و « یواشکی

های اجتماعی توانستند یرند ولی به مدد شبکهگصورت فردی صورت می ها با آنکه بهحرکت

پذیری باالیی کسب کنند و در نتیجه در دیگران گیری کنند، رویتتری را نشانهافق وسیع

دختران خیابان »ساله و از فعاالن جنبش زنان در رابطه با حرکت  02تکثیر شوند. خدیجه 

 گوید:می« انقالب
قدر نمادین  کاری که ایناین دختران مستقل عمل کردند. نداشتیم 

گیریم خیلی وابسته است به حلقه هایی که میباشه... ما فعالیتمان و فیدبک
های میافته.  بینی که در جامعه داره اتفاق دیگاطراف. یهو به خودت میایی می

کرد چیزی مثل دختران بینی نمیطور مشخص جنبش زنان اصالً پیش به
زینۀ فعالیت فردی و مجزا رو هم دادند... من انقالب رو... البته این دخترا ه

وصلم به پنج تا گروه دیگه و اگر دستگیر یا زندانی بشم، صدای بیشتری به 
 شه تا افراد ناشناس و منفرد.اعتراض بلند می

یابد، ترتیب همچنان که مشخص است در شرایطی که برخوردها افزایش میبدین

سیاست غیررسمی سوق پیدا کرد. درواقع در زنان به سمت  ورزیبخش بزرگی از کنش

شوند و هر نوع ی داخل کشور، دستگیر و زندانی میشدهشرایطی که کنشگران شناخته
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سازی غیررسمی بدل به راهبرد بقا و تهدید مواجه است، شبکه یابی با محدودیتتشکل

را نیز دارند های غیررسمی برای حاکمیت ساده است اما این مزیت شود. انحالل شبکهمی

راحتی غیرقانونی اعالم  های رسمی که بهها دشوارتر است و نسبت به شبکه آن که شناسایی

ترتیب، کنند. بدینهای غیررسمی امکان فعالیت برای کنشگران را فراهم میشوند، کنشمی

ام یافته و متشکل انجزنانی سازمان هایی در راستای بازسازیِ جنبشاگرچه تالش 66پس از 

های غیررسمی یا افراد مختلف شد ولی آنچه محقق شد، مجموعه متکثر و متنوعی از گروه

 طور پراکنده است. به

ورزی در های دانشجویی پس از به محاق رفتن عرصه کنشبازسازی در تشکل

تر  توان نام برد که پیشکند و مشخصاً از دو جریان میمعنا پیدا می 66های پس از سال

 -2های اسالمی و  ی بازسازی انجمنپروژه -2ها پرداخته شده است.  به آنتفصیل  به

های اسالمی ختم  ورزی به انجمنی تقویت نهادسازی در دانشگاه تا یگانه عرصه کنشپروژه

خاطر کمتری به  تعلق 93های آغازین دهه ویژه برای دانشجویانی که در سال نشود و به

سازند، فعالیت در نهادی مجزا با تاریخی که خود آن را می طلبان دارند، امکانی برایاصالح

 های علمی شکل گرفتند. ترتیب شوراهای صنفی و انجمنفراهم باشد. بدین

از سر  92تا  69های های اسالمی در دانشگاه دوران فترتی را بین سال انجمن

ده شدند. در سال تعطیل کشانها به حالت تعطیل یا نیمه گذراندند. در این دوران اکثر آن

های اسالمی به دنبال بازگشایی و  و پس از روی کار آمدن دولت روحانی، انجمن 92

توان ها می بازسازی خود رفتند. سه گرایش مختلف را در تالش برای بازگشایی انجمن

 شناسایی کرد:

دانشجویان پیرو خط امام که از اعضای طیف شیراز تحکیم وحدت بودند و پس از  -2

اندازی مجدد این طیف با نام و هویتی جدید یعنی دانشجویان خط امام به سمت راهانحالل 

 های اصلی کسب نکردند.های اسالمی رفتند ولی اقبال چندانی در میان دانشگاه انجمن

طلبان بودند طلب که جریان نزدیک به اصالحشورای هماهنگی دانشجویان اصالح -2

و با هدف فعالیت انتخاباتی آغاز به کار  92جمهوری و از چند ماه قبل از انتخابات ریاست

های اسالمی مشغول شدند. این شورا چند سال  ازآن به بازسازیِ انجمن کرده بودند و پس

 ها اعالم کرد. ای انحالل خود را به دلیل بازگشایی انجمنبعد در بیانیه

از به کار آغ 92از انتخابات  های اسالمی که چند ماه پس  شورای احیای انجمن -0

ها با خود موفق های اسالمی و همراه کردن دانشگاه کردند و توانستند در بازگشایی انجمن

عمل کنند. این گروه به دنبال دستیابی به جبهه واحد دانشجویی و ائتالف با شورای 
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های اسالمی بودند که به دلیل عدم اجماع و  هماهنگی برای ایجاد یک اتحادیه از انجمن

 90سر چنین جبهه واحدی موفق به انجام این کار نشدند. شورای احیا در اسفند توافق بر 

درخواست « های اسالمی دانشجویان متحدتشکل»اعالم انحالل کرد و چند ماه بعد با نام 

 اتحادیه داد.

 92ها پس از  ساله و از اعضای انجمن اسالمی درباره بازگشایی انجمن 29کورش 

 گوید:می

کردند. غیررسمی کار می 66من اسالمی منحل شد تا انج 68-62سال 
ام و وقتی آمدم دانشگاه چیزی وجود نداشت. چند ماه بعد  69ولی من ورودی 

اند که دارند بود و خیلی فضا پرشور شده بود. دیدم یک جمعی 92از انتخابات 
کنند انجمن اسالمی رو راه بندازند. منم وارد شدم... ما یک جمع تالش می

ها نفر شده بودیم و خیلی کار  ودی بودیم که در عرض مدت کمی دهمحد
. بعد از انتخابات انجمن و وقتی 90و اوایل  92کردیم. خیلی پرشور بود. سال 

های دیگه آشنا شدیم... تازه تابستون شد و تونستیم کمی فکر کنیم و با دانشگاه
انجمن دانشگاه ما فهمیدیم چی به چیه. بعدش تازه فهمیدیم فالنی عضو سابق 

های قدیم دانشگاه مطلع شدیم. بوده و رفتیم اونو دیدیم و از تاریخچه و فیلم
 .92تا  66ای بود بین سال انقطاع خیلی جدی

آنکه التحصیل شده بودند بیفعاالن دانشجوییِ سابق فارغ 92تا  66های در فاصلۀ سال

ها  جدیدی که درگیر بازسازی انجمنانتقال نسلی صورت گرفته باشد. برخی از دانشجویان 

 90تا  92های اسالمی از  تر پیوند خوردند. انجمنشدند با تأخیر زمانی به فعاالن قدیمی

ها بودند. در دولت دوم روحانی که اعتراضات  دهی به اتحادیه انجمندرگیر بازگشایی و شکل

اق مهمی در زمان شاهد اتف به وقوع پیوست، هم 98ی مردمی در دی ماه گسترده

ی دانشجویان در دانشگاه تهران با ورزی دانشجویی بودیم. اعالم پیوستگیِ یک روزهکنش

جریان اعتراضی مردم و سرکوب شدید حاکمیت که منجر به دستگیری و صدور حکم برای 

طلبی را میان دانشجویان برخی دانشجویان شد، ناامیدی و دلسردی از گفتمان اصالح

های بسیار خود را های اسالمی که به تازگی با فراز و نشیب داد. انجمن ازپیش افزایش بیش

و  بازسازی کرده بودند، از جانب شورای صنفی، دانشجویان چپ و مستقل به جهت تعامل

های اسالمی یکبار در  طلبان مورد انتقاد قرار گرفتند. در واقع انجمنشان با اصالحمذاکره
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ای بیابند ودیت خود را بازسازی کنند و حضور عینی دوبارهتالش کردند موج 93اوایل دهه 

 اند.ی بازسازی گفتمانی مواجههای اخیر با مسألهو یکبار دیگر در همین سال

 چهارگانه در میان چهار تشکل هایمرور راهبرد

ورزی فعاالن در کنش ای را در راهبردتحلیل مصاحبه با کنشگران الگوی تکرارشونده

سازی ای ناگزیر از سادهبندیسازد. این الگو همچون هر طبقهچهارگانه آشکار میهای تشکل

ها را نیز دخیل کند. ذکر این نکته زمان تالش دارد تا تناقضات و پیچیدگی است اما هم

زمان از بیش از یکی  طور مقطعی یا هم های چهارگانه ممکن است بهضروری است که تشکل

 طور ترکیبی بهره برند. از چهار راهبرد باال به

اند از:  ها را در کنشگران هر چهار تشکل پی گرفت عبارت توان آنهایی که میراهبرد

بازسازی درونی  -0مقاومت در برابر حاکمیت،  -2روابط حسنه یا تعامل با حاکمیت،  -2

 .ائتالف -0پس از وقوع سرکوب و 

های حاکمیتی پیروی از سیاستدر راهبرد روابط حسنه، یک تشکل الزاماً به دنبال 

ورزی را فرض این شکل از کنشگری آن است که مسیرهای رسمی سیاست نیست. پیش

نباید تحت هیچ شرایط واگذاشت. بلکه برعکس باید بتوان از خالل مجاری و ساخت 

رو راهبرد  جریان انداخت. ازاین نفع خود به مسیرهای مختلف، منابع و امکانات فعلی را به

کوشد یک صندلی در کنار میز  حسنه بر تصمیمی پراگماتیستی استوار است و می روابط

گیری را به خودش اختصاص دهد تا بتواند تاحدودی بر ماهیت تصمیماتی که تصمیم

کند، تأثیرگذار باشد. راهبرد روابط حسنه به دنبال تأثیرگذاری بر اعضایش را متأثر می

توانند یک صنف مثل رای اعضا خود است. اعضا میها و به حداکثر رساندن سود بسیاست

 تری همچون زنان و دانشجویان باشند. کارگران شرکت واحد و یا گروه بزرگ

های حاکمیت مخالف ها با سیاستشود که تشکلراهبرد مقاومت زمانی استفاده می

ال ها بر شرایط و حقوق اعضا و صنف )برای مثباشند؛ چه به دلیل تأثیر منفی سیاست

های گذاریتعیین حداقل دستمزد و شرایط بیمه و غیره( و چه به دلیل اعتراض به سیاست

آمیز جنسیتی و غیره. این راهبرد کالنی همچون نابرابری در نظام آموزشی، قوانین تبعیض

ساز  عنوان ابزارهایی برای فشار آوردن بر مراکز تصمیم کننده به های مقاومت به ساخت بلوک

زنی عنصر اصلی  دیگر برخالف راهبرد روابط حسنه که مذاکره و چانه بیان د. بهگرایش دار

های قانونی یا غیرقانونی کنش است، در مقاومت ممکن است از اشکال مختلف کنش

 های قانونی/قضایی ایجاد کند.تبع چالش استفاده شود و به
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هایشان در و شیوه ها را به بررسی و اصالح اهداف، ساختارهاراهبرد بازسازی، تشکل

دارد. این راهبرد برخالف دو راهبر پیشین توجه خود را به های نوظهور وا میپرتو چالش

ها معطوف  ها و تشکل دینامیک درونی و از نو سازماندهی کردن مناسبات داخلی گروه

ها بدان اشاره داشتند، مواجهه با بسته ترین چالشی که کنشگران در مصاحبه کند. مهم می

دن فضای سیاسی، سرکوب، دستگیری و زندانی شدن فعاالن اثرگذار است که بازسازی را ش

پیدا کردن  دهد احتمال سوقها نشان میدهد. همچنان که تحلیل مصاحبهضرورت می

یابد. ورزی غیررسمی افزایش میها و فعاالن در شرایط سرکوب به سمت سیاستتشکل

های های فروسیاست یا مقاومتیش به سمت فعالیتدهد گرامیهای فعاالن نشان گفته

های غیررسمی که ذیل ها و شبکههای خرد در قالب گروهفردی و جمعی پراکنده، فعالیت

های اعتراضی و یا هدف مشخصی دور هم جمع شدند و در جایی به ثبت نرسیدند، کمپین

همگی مصادیق  های مختلفهای سست میان کنشگران درون یک تشکل یا تشکلائتالف

 اند.ورزیاین شکل از سیاست

های مختلف آن مد نظر است. بندیراهبرد ائتالف در درون هر تشکل و میان دسته

اند های متفاوتی در کنشگری تشکیل شدههای متنوع با رویکردها و اولویتها از گروهتشکل

ها در است. تشکلای ها خود مسئلۀ پیچیده گروهی میان آن که همکاری و تعاملِ درون

ائتالفی ذیل یک کنند و درنتیجه گروهی را ضروری ارزیابی میهایی انسجام درونبزنگاه

گیرد که در اغلب موارد نیز به دیده شدن و برجسته ی مشخص شکل میهدف یا مطالبه

زمان و ترکیبی چند راهبرد را  طور هم شود. کنشگران گاه بهها منجر می شدن گفتمان آن

های متفاوت را در مقاطع زمانی مختلف تجربه گیرند و یا در طول زمان، راهبردمی بکار

 کنند.می

 گیریبحث و نتیجه

بررسی مشارکت سیاسی نزد کنشگران جامعه مدنی در چهار حوزه معلمی، دانشجویی، زنان 

و کارگری موضوع محوری این مقاله بوده است. پرسش اصلی پژوهش آن است که کنشگران 

ورزی و دستیابی به مطالباتشان در بستر نظام سیاسی موجود در هایی برای کنشراهبرد چه

های اقتدارگرا توضیح پیش گرفتند. بدین منظور از نظریاتی که کنشگری را در نظام

پذیری اقتدارگرایی سود بردیم و سازی، نظریه انعطافدهند همچون نظریه دموکراتیکمی

های نیمه ررسمی پرداختیم. از روش کیفی و مصاحبههمچنین به بحث کنشگری غی
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مصاحبه را  22آوری داده استفاده شد و با کمک تحلیل تماتیک ساختاریافته برای جمع

 پردازش کردیم.

های چهارگانه آشکار ورزی فعاالن در تشکلکنش ها الگویی از راهبردتحلیل مصاحبه

مقاومت در برابر  -2مل با حاکمیت، روابط حسنه یا تعا -2اند از:  ساخت که عبارت

. کنشگران ممکن است ائتالف -0بازسازی درونی پس از وقوع سرکوب و  -0حاکمیت، 

طور ترکیبی بهره برند.  زمان از بیش از یکی از چهار راهبرد باال به طور مقطعی یا هم به

اشته باشند، دهد کنشگران وقتی امکان تعامل و مراوده با حاکمیت دها نشان میمصاحبه

برند ولی در شرایطی که چنین امکانی در دسترس نیست مطالباتشان را مستقیم به آنجا می

شوند. شود به ابزارهای دیگری متوسل میشود یا منجر به تغییری نمییا به سختی مهیا می

ها چندان وسیع نیست و برای مثال در ی کنشیِ این گروهی ابزاری یا ذخیرهذخیره

شود. این غیررسمی شامل تجمع، تظاهرات، اعتصاب، دادخواست و غیره میکنشگری 

ها تقلید آمیز توسط یک گروه، از سوی دیگر گروهکارگیری موفقیت ها در صورت بهتاکتیک

ها و  های اقتدارگرا را به سرکوب سازمانشود. همین ماهیت دومینویی است که حکومتمی

ها را  ها، آندارد. سرکوب تشکل می سب کردند واهایی کهای مستقلی که موفقیتتشکل

گیری از کند. بازسازی اغلب یا فاصلهها میناچار به بازسازی درونی و بازنگری در سیاست

های خرد و پراکنده های غیررسمی و کنشنهادهای رسمی سیاسی و لغزیدن به دامان گروه

ررسمی کارگری( و یا رفتن به های غیشود )همچون جنبش زنان، تشکیل گروهرا موجب می

رانی، درون وضعیت حقوقی و رسمی مستقر )همچون سندیکای شرکت واحد اتوبوس

های دانشجویی و تالش برای تشکیل اتحادیه متشکل دانشجویی و سازمان  بازسازی انجمن

(. هر دو مدل بازسازی درواقع دستاویزی برای جلوگیری از سرکوب 92معلمان ایران پس از 

های متنوع درون هر حوزه )معلمی، ر و حفظ بقا هستند. همچنین ائتالف میان گروهبیشت

هایی همچون اعتراض به الیحه حمایت از خانواده، کارگری، دانشجویی و زنان( در بزنگاه

 گیرد.اصالح قانون کار و تشکیل اتحادیه دانشجویی شکل می

های اخیر پیوند میان رد. در سالگیگروهی را نیز دربرمیهای بینائتالف گاه همکاری

توان ردیابی کرد. چراکه هر سه تر می کارگران و معلمان با مسائل صنفی دانشجویی را راحت

اند. اگرچه هر یک از ها از نوسانات اقتصادی و انسداد فضای سیاسی تأثیر گرفتهاین گروه

وتی دارند ولی به لحاظ های متفامتفاوتی را اشغال کردند و پیوند ها جایگاهاین گروه

شدن سیاسی تشابهاتی دارند. دانشجویان نسبت به پولی–اثرپذیری از بستر اقتصادی 

کنند، کارگران از روند ها اعتراض میآموزش، سنوات تحصیلی، افزایش هزینه خوابگاه
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کاری و قراردادهای ثباتها، به تعطیلی کشاندن واحدهای کار، بیسازی کارخانهخصوصی

سازی مدارس، وضعیت استخدامی و اند و معلمان از روند خصوصیت و بیمه معترضموق

تر بودن حال به دلیل پررنگ حقوق و بیمه و بحران در عدالت آموزشی شکایت دارند. بااین

ها و نیز در میان فعاالن کارگری، پیوند این دو گروه سنت گفتمان چپ در درون دانشگاه

 ها با معلمان بوده است. آنتر از پیوند اغلب برجسته

های اخیر از این نکته نباید غافل شد گیری پیوندهای ائتالفی، در سالرغم شکلعلی

فردی و دادن شعارهایی به نفع یکدیگر فراتر گاه از سطح ارتباطات بینکه این پیوندها هیچ

ع با یابی و حرکت جمعیِ فراگیری منجر نشده است. در واقنرفته است و به سازمان

یابی، زمینه برای پیشبرد کارهای بینا تشکیالتی های فعالیت سیاسی و تشکلمحدودیت

فراهم نبوده است. این امر را شاید بتوان به این صورت توضیح داد که در نسبت میان 

خواهد ها میهای مختلف با حاکمیت یک تضاد وجود دارد. حاکمیت از تشکلتشکل

شان مشارکت داشته باشند و از سوی دیگر دائم هشدار اسیطرف در امور صنفی و سی ازیک

شوند و ورزی نقد میهای مختلف به جهت فعالیت و کنشدهد که دخالت نکنند. گروهمی

شوند. گویی دعوت به مشارکت سیاسی صرفاً دعوتی زمان به مشارکت سیاسی دعوت می هم

 نشیند.رد و سپس فرومیآومند است که به گاه انتخابات سر بر میمقطعی و زمان

های چهارگانه باال با توجه به تغییر شرایط ها نشان دادند فعاالن حوزهنتایج مصاحبه

در فضای جامعه مدنی ناگزیر به کنشگران منعطفی  اقتصادی کشور و قبض و بسط-سیاسی

د از ها برای پیشبرد مسائل و مطالباتشان همواره بر یک شیوه عمل و راهبر تبدیل شدند. آن

دهند. البته گذارند و با توجه به شرایط، شیوه عمل را تغییر میپیش موجود دست نمی

هایی هم هستند که به یک راهبرد مشخص همچون مقاومت ارزش و تقدس گروه

ها، اغلب در بخشند و حاضر به کوتاه آمدن از موضع انقالبی خود نیستند این گروهمی

کنند. تر واگذار میروتر و منعطفزی را به کنشگران میانهگیرند و میدان باحاشیه قرار می

دهد راهبرد مقاومت و تخاصمِ صرف، چندان راهگشا نبوده است. ها نشان مینتایج مصاحبه

بلکه  ها از پرداخت هزینه نیز معاف بوده این بدان معنا نیست که تحرکات و فعاالن آن

 جتماعی و سیاسی جامعه است.بیشتر ناظر بر حضور و تأثیرگذاری بر فضای ا

های اجتماعی متصور شد: ها و جنبشطورکلی شاید بتوان سه مسیر را برای تشکل به

ی سرکوب حاکمیت. برای مثال جنبش زنان ها در نتیجه انحالل یا خاموشی مقطعی آن -2

در شرایط کنونی، سندیکاهای فعال کارگری پیش از انقالب که دیگر نتوانستند خود را 

طور مقطعی خاموش  که به 66های اسالمی دانشجویی در دوران پسا  زسازی کنند و انجمنبا
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های سیاسی حاکمیتی )احزاب و ها به درون جریانها و فعالیتجذب کنش -2شدند 

های  گرا(. برای مثال سازمان معلمان ایران و برخی از انجمنطلب و اصولهای اصالحگروه

ها به یک گروه مستقل و فشار بر حاکمیت ها و جنبشیل تشکلتبد -0ها، اسالمی دانشگاه

، سندیکای شرکت واحد 29-66های درون نظام سیاسی. برای مثال جنبش زنان و جریان

حال  ، شورای صنفی دانشگاه و کانون صنفی معلمان. بااین60رانی تا پیش از دی ماه اتوبوس

اند و فشارهای زیادی به به زندان رفته است. بسیاری از فعاالن ها شکنندهکنشگری گروه

ای که فرصت سیاسی برای فعالیت وجود دارد از آن ها وارد شده است. کنشگران در زمانه آن

های رسمی و ی عسرت و انسداد فضای سیاسی میان کنشبرند و در زمانهبهره می

 شوند.جا میغیررسمی جابه

 تشکر و سپاسگزاری

کنم. سین پناهی در طول انجام این پژوهش تشکر میهای دکتر محمدحاز حمایت

هایم را پاسخ گفتند که اگر ای هستم که صبورانه پرسشکنشگر سیاسی 22سپاسگزار 

 شد.نبودند مسیر تحقیق هموار نمی
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