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بررسی تطبیقی هویت اعتراضی و نهادهای سازمانبخشِ جنبشهای
اجتماعی در ایران طی سالهای 1396-1378
نیما اکبری مقدم * 1،علیمحمد

حاضری2

(دريافت 1400/04/09 :پذيرش)1401/05/11 :

چکیده
در مقالۀ حاضر با استفاده از نظريۀ بسیج منابع چارلز تیلي و با تأکید بر الگوی بسیج سیاسي تیلي ،به
بررسي ويژگيهای سازمانيابي در سه جنبش اعتراضي سالهای  1388 ،1378و  1396در ايران
جنبشها از منظر فرايند سازمانيابي (هويت مشترک و نهادهای سازماندهنده) چه بوده است؟ روش
اين پژوهش ،مقايسۀ تطبیقي تاريخي اين سه جنبش برپايۀ تحلیل تفسیری اسناد و مقايسۀ موردهاست.
برپايۀ نتايج حاصل از تحقیق ،تفاوتها و شباهتهای سه جنبش مورد بررسي از منظر سازمانيابي
تعیین شده است .تشکلهای سازماندهنده در جنبش  ،1378عمدتاً ترکیبي از احزاب رسمي
اصالحطلب ،تشکلهای رسمي دانشجويي و حلقههای روشنفکری ديني هستند .سازمان در جنبش
 1388مرتبط با کمپینهای انتخاباتي و ستادهای انتخاباتي ،احزاب رسمي اصالحطلب و تشکالت
رسمي دانشجويي است ،اما نقش محوری بر مشارکت از پايین به باالی طبقۀ متوسط شهری و
شبکهسازیهای وسیع اين طبقه از طريق تکنولوژیهای ارتباطي استوار است .در مقايسه با جنبشهای
 1378و  ،1388در جنبش  1396هستههای معترض صنفي يا گروههای معترضي که مستقیماً در معرض
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پرداخته شده است .پرسش اصلي اين تحقیق آن است که تفاوتها و شباهتهای هريک از اين

تهیدستي قرار داشتند ،موتور محرک سازماني جنبش  1396هستند.
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسي سیاسي دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران (نويسندة مسئول)
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واژههای کلیدی :هويت مشترک ،سازمان ،چارلز تیلي ،جنبش  18تیر ،جنبش  ،1388جنبش دی .1396

مقدمه
نگاهي به تاريخ تحوالت اجتماعي در دو سدة اخیر در ايران نشان ميدهد که جامعۀ
ايران تجربیات گوناگون و بسیار مهمي را در حوزة جنبشهای اجتماعي سپری کرده
است که از مهمترين آنها ميتوان به نهضت مشروطه ،جنبشهای کارگری ،نهضت ملي
شدن نفت و انقالب اسالمي اشاره کرد .در دهههای اخیر نیز ،با جنبشهای اجتماعي
مختلفي روبهرو بودهايم که شاخصترين آنها عبارت است از :جنبش دانشجويي 18
تیر  ،1378اعتراضات انتخاباتي 1388

و اعتراضات معیشتي دی  .1396جنبش

آن بستر ارزيابي شود .نقطۀ عطف بعدی در روند شکلگیری جنبشهای اجتماعي
جديد در ايران ،مشارکت اجتماعي در انتخابات سال  1388و پس از آن پیدايش جنبش
اعتراضي  1388است .نقطۀ عطف بعدی که ميتوان آن را موج سوم جنبشهای
اجتماعي نوين در ايران دانست ،مرتبط با اعتراضات سال  1396است که در يک دورة
کمتر از يک ماه (از ششم و هفتم دیماه  1396تا  30دی  )1396با مجموعهای از
اعتراضات زنجیرهوار در شهرهای مختلف ايران مواجه بودهايم .در اعتراضات دی
 1396نه با يک جنبش سازمانيافته و تکصدا ،بلکه با مجموعهای از اعتراضات پراکنده
و چندصدا روبهرو هستیم .اعتراضات  1396که از منظر توزيع در پهنۀ جغرافیايي و
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دانشجويي  18تیر  1378محصول تحوالت برآمده از پديدة دوم خرداد است و بايد در

نقش مهم مناطق حاشیهای و پیراموني ماهیت ويژهای در تاريخ جنبشهای اجتماعي
ايران معاصر دارد .اين سه جنبش اجتماعي اعتراضي ،برخي از مهمترين تضادها و
ميسازد و بررسي آنها ميتواند مبین تحوالت و تغییرات اجتماعي در جامعۀ ايران و
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چالشهای سیاسي و اجتماعي در جامعۀ ايران طي دهههای  1378تا  1396را آشکار
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همچنین درک روندهای احتمالي آتي آن باشد .در پژوهش حاضر ،هدف تحقیق بررسي
چگونگي سازمانيابي سه جنبش  1388 ،1378و  1396است .همچنین از طريق بررسي
مقايسهای به دنبال فهم شباهتها و تفاوتها و تحوالت ايجادشده در وضعیت
سازمانيابي اين جنبشها ،يعني بررسي هويت مشترک هريک از اين جنبشها و نهادها
و شبکههای سازماندهندة آنها هستیم .بنابراين سؤال اصلي اين تحقیق ناظر بر
چگونگي سازمانيابي کنش جمعي اعتراضي در هريک از اين سه جنبش است.
ادبیات تجربی
در حوزة جنبش های اجتماعي در ايران پس از انقالب اسالمي ،تحقیقات اندکي صورت
سوی ديگر بهدلیل ماهیت سیاسي جنبشهای اجتماعي شاخص پس از انقالب اسالمي،
مباحثات و تحلیلهای فراواني در سالهای اخیر دربارة اين جنبشها شکلگرفته و در
رسانه های متعدد منتشر شده است .در اين پیشینۀ تجربي تالش ميکنیم تا به تحقیقات
دانشگاهي صورتگرفته در باب اين جنبشها بپردازيم .حمیدرضا جالئيپور يکي از
جامعهشناساني است که در حوزة جنبشهای اجتماعي تحقیق کرده است .آثار وی
بیشتر معطوف به بررسي جنبش اصالحات و جنبش دانشجويي اصالحطلب است.

جالئيپور ( )1389در کتاب جامعهشناسي جنبشهای اجتماعي؛ با تأکید بر جنبش
اصالحي دوم خرداد ،به بررسي نظريههای جنبشهای اجتماعي در سنتهای مختلف
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گرفته است و بهويژه از منظر تجربي و اکادمیک کمتر به آنها پرداخته شده است .از

جامعه شناسي پرداخته است و سپس تالش کرده تا جنبش اصالحات دوم خرداد و
برخي جنبش های اجتماعي جديد در ايران را مورد بررسي تحلیلي قرار دهد .وی در
طريق نشان داد که چرا جنبش دوم خرداد را از نوع جنبشهای اصالحي و دموکراتیک
81

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.3.9

اين اثر ابتدا به بیان تعريف و انواع نظريههای جنبشهای اجتماعي پرداخت و از اين
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ميداند .جنبشي که تاکنون از ويژگيهای جنبشهای انقالبي تودهای و «اصقالبي»
(اصالحاتي ـ انقالبي) به دور بوده است .همچنین نويسنده سعي دارد نسبت اين
جنبشها را با جنبشهای جديد خصوصاً با جنبش دانشجويي زنان بنیادگرا و
ناسیونالیستي و نیز مسائل ناشي از جهاني شدن نشان دهد .اين کتاب از پنج بخش
تشکیل شده است .تمرکز بخش اول (تقريب ًا نیمي از کتاب) عمدتاً بر مباحث نظری
جنبشهای اجتماعي است و در اين بخش جنبش دوم خرداد بهصورت فرعي در ذيل
اين مباحث مطرح ميشود .اما تمرکز بخشهای ديگر عمدت ًا بر مؤلفههای اصلي جنبش
دوم خرداد و نمودهای عمدة آن در عرصههای سیاسي و انتخاباتي است .جالئيپور
( )1389همچنین ،در مقالهای با عنوان «فهم جنبش دانشجويي در ايران؛ با تأکید بر
جنبشهای دانشجويي در دهه های اخیر در ايران در دورة دولت اصالحات پرداخته
است .از نظر جالئي پور ،جامعۀ ايران در چند دهۀ گذشته شاهد تجربۀ جنبشهای
دانشجويي بوده است .به باور وی ،اين جنبشها پیشقراول جنبشهای ملي و سراسری
ازجمله نهضت ملي نفت ( ،)1332انقالب اسالمي ( )1357و جنبش اصالحي ()1376
بودهاند .سؤال اصلي جالئيپور در اين مقاله اين است که چرا جنبشهای دانشجويي به
راه ميافتند؟ وی تالش ميکند از منظر پنج نظريۀ جامعهشناختي به اين پرسش پاسخ
دهد و پس از آن ،تجربۀ جنبش دانشجويي در ايران را ارزيابي کند .در پايان مقاله نیز
داليل افول فعالیتهای دانشجويي از سال  1380تا  1384را توضیح داده است.
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فعالیتهای دانشجويي در دورة اصالحات (1376ـ »)1384به بررسي تجربۀ ظهور

جالئيپور ( )1391در پژوهشي ديگر ،با عنوان «اليههای جنبشي جامعۀ ايران؛ دو
جنبش کالن و ده جنبش خرد اجتماعي»  ،جامعۀ ايران را از منظر دو گونه جنبش و با

82

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.3.9

روش کیفي مورد تفسیر و توصیف قرار ميدهد .براساس اين مطالعه ،ايران دارای
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پتانسیل جنبشي قابلتوجهي است .اين جامعه میزبان دو جنبش کالن است که
عبارتاند از :جنبش مردمي ،مذهبي ،ضدآمريکايي و جنبش دموکراسيخواه .از نظر
جالئي پور ،جنبش اول غیر از امکانات جامعه از امکانات دولت نیز برخوردار است ،اما
جنبش دموکراسيخواه با ده جنبش مبتني بر پیشروی آرام در رابطۀ متقابل قرار دارد.
اين پژوهش نشان ميدهد که اوالً ،يکي از راههای مؤثر تخلیۀ جنبشهای اجتماعي
تقويت سازوکار مردم ساالری است؛ ثانیاً ،ممکن است بتوان تظاهرات جنبش
دموکراسيخواه را در خیابانها کنترل کرد ،ولي نمي توان آن را درون جامعه محو کرد،
زيرا اين جنبش به جنبش دهگانه ای مرتبط است که در بطن زندگي روزانۀ مردم در
جامعه به حیات خود ادامه ميدهد و بهراحتي محوشدني نیست .جالئيپور همچنین در
از چشمانداز تحلیل چارچوب» ،به بررسي موضوع تعامل میان رهبری جنبشها با بدنۀ
اجتماعي آنها با توجه به حوادث پس از انتخابات در سال  1388در ايران پرداختهاند.
برای اين کار ،از رويکرد تحلیل چارچوب استفاده شده که در سالهای اخیر در بررسي
جنبش های اجتماعي موردتوجه قرار گرفته است .اين رويکرد به اهمیت چارچوبهای
تفسیری در قابل فهم کردن وضعیت موجود برای مخاطبان جنبش و تأثیر آن بر توان
بسیجگری رهبری جنبش ميپردازد .نتايج تحقیق از تحلیل محتوای کیفي متن
سخنرانيها و بیانیهها در يک دورة دو ساله بهدست آمده است .نگارندگان در اين مقاله،
چارچوب بندی رهبری جنبش قبل و بعد از انتخابات را به سه دورة مجزا تقسیم و
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باب جنبش انتخاباتي سال  1388نیز در پژوهشي با عنوان «رخدادهای انتخابات 1388

ويژگي های هر مرحله را بیان کرده و بر اين اساس ،نتیجه گرفتهاند که پويشهای
دروني جنبش طي رخدادهای اجتماعي ،رهبران را نیز دچار تغییر ميکند و
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چارچوببندی آنها را از وضعیت موجود تحت تأثیر قرار ميدهد (جالئيپور و نصر
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اصفهاني .)1393 ،کامران ربیعي ،جامعهشناس ايراني ،نیز در حوزة جنبشهای اجتماعي
خاورمیانه و ايران مطالعه و پژوهش کرده است .وی عمدتاً بهصورت تطبیقي به بررسي
جنبش های اجتماعي در ايران و خاورمیانه پرداخته است و در مطالعات خويش بر
پیوندها و شرايط ساختاری مشابه کشور ايران با کشورهايي مانند تونس و مصر که در
آنها پديدة بهار عربي به وقوع پیوسته است ،اشاره مي کند .وی در مقالهای با عنوان
«تبیین شرايط تکوين بهار عربي و زمینههای فروپاشي رژيمهای سیاسي در تونس و
مصر» (ربیعي )1397 ،به بررسي تحوالت سیاسي برآمده از جنبشهای اعتراضي در
خاورمیانه و شمال آفريقا در سالهای اخیر پرداخته و بهطور ويژه دو انقالب تونس و
مصر را که در نتیجۀ آغاز جنبشهای اعتراض در اين دو کشور صورت پذيرفت مورد
اندازة خاورمیانه و شمال آفريقا درگیر تحوالت سريع سیاسي و دستخوش آشوب،
ناآرامي و بيثباتي نبوده است .ربیعي در اين مقاله هدف اصلي پژوهش خود را تبیین
شرايطي مي داند که در آن بهار عربي تکوين يافت و بهطور خاص درپي پاسخ به اين
سؤال است که چه عواملي در اين کشور وجود داشت که موجب آغاز موج بهار عربي
در منطقۀ خاورمیانه شد .ربیعي با رويکردی چندبُعدی به بررسي شرايط تکوين بهار
عربي در دو کشور مصر و تونس ميپردازد و فرضیۀ اصلي تحقیق وی اين است که بین
اين دو کشور شباهت زيادی از منظر ساختار اجتماعي ،اقتصادی و سیاسي وجود داشته
است .ربیعي همچنین در پژوهشي ديگر که به زبان انگلیسي منتشر شده به مقايسۀ بهار
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بررسي قرار داده است .به باور ربیعي ،طي دهههای گذشته هیچ منطقهای در جهان به

عربي و اعتراضات انتخاباتي سال  1388در ايران پرداخته است .اعتراضات انتخاباتي
ايران ،موسوم به «جنبش سبز» در سال  2009میالدی و دو سال قبل از وقوع بهار عربي
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در برخي از کشورهای خاورمیانه و شمال آفريقا به وقوع پیوست .سؤال اصلي ربیعي
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در اين پژوهش اين است که چرا اعتراضات انتخاباتي ايران در سال  1388منجر به
تغییر رژيم سیاسي در ايران نشد ،اما بهار عربي به تغییر نظامهای سیاسي در تونس و
مصر منجر شد .همچنین وی در اين پژوهش به بررسي برخي از عوامل مهم
پیشبینيکنندة بيثباتي در رژيم های سیاسي منطقۀ خاورمیانه و شمال آفريقا ()MENA

در آينده پرداخته است .ب ه باور ربیعي متغیرهايي نظیر سابقۀ انتخابات و عملکرد احزاب
در کشور ،شکل اقتدار و مشروعیت ،منابع مالي در اختیار دولت ،ارتباط روحیانیون و
نیروهای مذهبي با حکومت و گسلهای فرقهای و قومي موجود در کشور جزو
اصليترين عوامل پیشبینيکنندة ثبات/بيثباتي سیاسي در کشورهای منطقۀ خاورمیانه و
شمال آفريقا هستند .از نظر ربیعي ائتالف قدرتمند رهبران و نیروهای مذهبي در ايران
جمعیت در ايران مذهبي است ،منافع آنها در قبال تداوم رژيم است و در نتیجۀ
اعتراضات  1388در ايران نتوانست به تغییر رژيم منجر شود ،اما در تونس و مصر
به دلیل پیوند ضعیف حاکمیت با نیروهای مذهبي و همچنین وجود شکافهای قومي و
مذهبي فعال ،اعتراضات به تغییر رژيم منجر شد ( .)Rabiei, 2020, pp. 144-170آصف
بیات نیز يکي از پژوهشگران ايراني است که در آثاری چون «سیاستهای خیاباني؛
جنبش تهيدستان شهری در ايران» و «زندگي همچون سیاست؛ چگونه مردم عادی
خاورمیانه را تغییر ميدهند» با بهرهگیری از رويکرد جنبشهای اجتماعي جديد به
بررسي جنبش های فرودستان شهری در ايران پس از انقالب پرداخته است .از
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مانع از بسیج نیروهای مذهبي علیه دولت مرکزی ميشود و از آنجا که بخش زيادی از

ويژگيهای پژوهش های آصف بیات در اين حوزه ،رويکرد تاريخي وی به مقولۀ
جنبش های اجتماعي در ايران پس از انقالب و همچنین تأکید بر نقش طبقات کارگری
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شهری در ايران ،نظريۀ «پیشروی آرام مردم معمولي» را مطرح کرده است .نظريۀ
پیشروی آرام  ،متأثر از نظريات جنبشهای اجتماعي جديد و بهويژه نظريۀ «سیاست
هويت» آلن تورن و «دموکراسي معاني» آلبرتو ملوچي است باوجوداين بیات در بررسي
جنبشهای اجتماعي در خاورمیانه و ايران از تعبیر «ناجنبش» استفاده ميکند تا
تفاوتهای بنیادی جنبش های اجتماعي در خاورمیانه را با کشورهای اروپايي و آمريکا
نشان دهد .از نظر بیات بهدلیل ساختار سیاسي توسعهنیافته در جوامع خاورمیانهای
ازجمله ايران ،جنبشهای اجتماعي بهصورت ناگهاني ،خالقانه ،غیرسازمانيافته و از
طريق پیشروی آرام ،شبکۀ روابط محلي و در فضاهای عمومي مانند خیابانهای سطح
شهر پديد مي آيد و فاقد نهادهای ساختارمند ،ايدئولوژِی و هويت معین است .ازاينرو،
سیاسي و اجتماعي حاکم بر اين جوامع است .از نظر بیات ناجنبشهای اجتماعي اشاره
به اقدامات جمعي از عوامل غیرسازمانيافته دارد .اين جنبشها تجسم شیوههای
مشترک رفتارهای شمار زيادی از مردم عادی است که جداگانه اعمال ميشوند ،اما
شباهت زياد و فراگیری وسیع آنها سبب تغییرات اجتماعي بزرگ و ريشهای در جامعه
ميشود .از نظر بیات رفتار فرودستان شهری در اين ناجنبشها نوعي سیاست اعتراضي
نیست ،بلکه سیاست رفع کمبود است که هدف آن بهدست آوردن نتیجۀ فوری از
طريق کنش فردی مستقیم است (بیات ،1390 ،ص .)72.در سالهای اخیر همچنین،
موضوع برخي از پاياننامههای حوزة جامعهشناسي سیاسي و علوم سیاسي ،با توجه به
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وی جنبشهای خاورمیانهای را نوعي «ناجنبش» مي داند که نتیجۀ سرکوب و اختناق

اهمیت موضوع ،به بررسي جنبشهای اعتراضيِ اواسط دهۀ  1390ش در ايران
اختصاص يافته است .جعفریپور ( ،)1398در پاياننامهای با عنوان «بررسي نقش
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مطالعۀ موردی اعتراضات دیماه  »96به بررسي نقش شبکههای اجتماعي مجازی در
ايجاد تهديدها و فرصتها در برابر دولتها پرداخته است و بدين منظور به مطالعۀ
موردی اعتراضات دی  1396پرداخته است .سؤال اصلي اين پژوهش اين است که
شبکههای اجتماعي مجازی در اعتراضات دی  1396چه فرصتها و تهديدهايي را در
عرصۀ سیاسي و اجتماعي به وجود آورده است؟ در راستای پاسخ به پرسش فوق،
محقق با بهرهگیری از اسناد و منابع کتابخانهای موجود و روش توصیفي به فرصتها و
تهديدات شبکه های اجتماعي مجازی در عرصۀ سیاسي و اجتماعي پرداخته است.
يافتهها و نتايج پژوهش حاکي از آن است که شبکههای اجتماعي مجازی عالوهبر
اينکه چالشهای بسیاری ايجاد کرده ،فرصتهای متنوع و متعددی را نیز در اختیار
يا تهديد بودن آن را مشخص ميکند .باوجوداين ،در اعتراضات دی  ،1396جمهوری
اسالمي ايران با توجه به نگاه سلبي موجود به شبکههای اجتماعي مجازی بهصورت
کامل نتوانست از فرصتهای به دست آمده بهره ببرد ،ولي در مقابل معارضان نظام
اسالمي با استفاده از آنها تهديدهای بسیاری متوجه آن ساختند که خوشبختانه
درنهايت با برخي اقدامات مسئوالن ،تهديدها در اين عرصه بهصورت موقتي برطرف و
معارضان با شکست مواجه شدند .چگیني ( ،)1399در پاياننامهای با عنوان «نقش
شبکههای اجتماعي در دعوت ،تشويق و جهتدهي به اعتراضات مردمي در آبانماه 98
به سمت آشوب و ناآرامي (مطالعۀ موردی پیام رسان تلگرام)» ،به بررسي نقش
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دولتها قرار دادهاند .به عبارت ديگر ،نوع و چگونگي استفاده از آنهاست که فرصت

شبکههای مجازی در ايجاد حرکت های اجتماعي و مانورهای خیاباني پرداخته است.
هدف اين پژوهش بررسي نقش شبکههای اجتماعي در دعوت ،تشويق و جهتدهي به
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تلگرام) انجام شده است .اين پژوهش از نوع پیمايشي (پرسشنامه) و از نظر گردآوری
دادهها ،توصیفي و استنباطي است و برای تحلیل آنها از روش تحلیل عاملي استفاده
شده است .جامعۀ آماری پاسخگويان شهروندان باالی هجده سال شهر قزوين است که
براساس جدول تعیین حداقل اندازة نمونه  384نفر مشخص ،که بهعلت شرايط کرونايي
استان پرسشنامهها بهصورت اينترنتي و میداني توزيع شد .يافتههای اين پژوهش نشان
ميدهد تلگرام در دعوت و تشويق مردم برای حضور در اعتراضات و جهتدهي به اين
اعتراضات نقش داشته است و همچنین عدم شفافیت ،انحصار و سکوت رسانهای باعث
رجوع مردم به شبکههای اجتماعي ،بياعتمادی به رسانههای رسمي و گرايش
شهروندان به رسانههای مخالف حکومت ميشود .دوگاني آغچغلو ( )1398در
منظر دستگیرشدگان اعتراضات آبان  98در شهر خرمآباد و دورود» به بررسي مسئلۀ
خشونت در جنبشهای اعتراضي با تأکید بر اعتراضات آبان  1398در شهر خرمآباد و
دورود پرداخته است .به باور محقق ،در ناآرامي و اجتماع اعتراضي آبانماه  1398که در
خالل گراني قیمت «بنزين» رخ داد آنچه باعث به انحراف کشیده شدن اين اعتراض
اخیر و بهتبع آن موجب عدم شنیده شدن واخواستها و دغدغههای آحاد معترضان
شد ،همین گرايش به خشونت بود که از اين جريانها يک کانون تولید خشونت و جرم
ساخت .گاهي با توجه به آفتهای خرد و کالني که اين تجمعات داشت ،جامعه را
نسبتبه اين اعتراضها حساس کرد که عالوهبر بیهودگي و بيهدفي ،اين ناآراميها
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پاياننامهای با عنوان «مطالعۀ داليل به خشونت کشیده شدن اعتراضات اجتماعي از

باعث اضرار ضَعَف جاني و مالي شد؛ اعم از ضررو زيان مادی و معنوی و ساير جرم و
جنايات ديگر که مطابق با قوانین موضوعۀ کیفری ـ حقوقي دارای وصف مجرمانه بوده
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حوزة جرمشناسي قرار گیرد؛ بدينگونه که مطالعات جامعهشناسي جنايي و
جرمشناختي بايد به علتيابي موضوع حاضر بپردازد که چرا اجتماعات اعتراضي
بهسمت خشونت گرايش پیدا ميکنند ،و ريشۀ خشونتهای برآمده از ناآراميهای

اجتماعي چیست .پاشای فومشي ( )1397در پاياننامهای با عنوان فراتحلیل اعتراضات
خیاباني دی  96در ايران ،به بررسي ديدگاههای تحلیلي مختلف در باب اعتراضات دی
 1396پرداخته است .به باور محقق ،از نگاه تحلیلگران ناآراميها و اعتراضات دیماه
1396را نميتوان بهعنوان شورش موردبررسي قرار داد ،زيرا اين تحرکات بهگونهای
پیشزمینۀ جنبشهای مبتنيبر پیشروی آرام را تداعي ميکند ،زيرا در اين میان
نارضايتيها و گفتارهای معنابخش با رهبری شبکههای اجتماعي و تشکلهای سیاسي
سیاسي به اوج رسیده است .بدين ترتیب درمورد علل ،روند ،شکلگیری ماهیت
اعتراضها ،تحلیلها و اظهارنظرهای گوناگوني از سوی صاحبنظران حوزههای
مختلف اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی ،و سیاسي ارائه شده است که ضرورت دارد
جمعبندی تلفیقي بهصورت يک چارچوب تئوريک جامع بیان شود .پژوهش حاضر در
پاسخ به اين ضرورت انجام خواهد شد.
چارچوب نظری
در حوزة جنبشهای اجتماعي از دهههای  1960و  1970میالدی به بعد با توجه به
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در جهت تحقق مطالبات شکل گرفته است که بر پايۀ زوال و نابودی بياعتمادیهای

پیدايش اشکال متعدد و جديد جنبشهای اجتماعي و نقش تأثیرگذار آنها در سپهر
سیاسي جوامع مختلف جهان ،رويکردهای نظری مختلفي پديدار شد که براساس يک
اجتماعي جديد تقسیم کرد .چارچوب نظری اين تحقیق برگرفته از الگوی بسیج
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سیاسي چارلز تیلي است که مؤلفههای دروني آن ناظر بر ابعادی است که به پیدايش
کنش جمعي اعتراضي يا جنبش اجتماعي منجر ميشود .نظريۀ تیلي جزو نظريات
رويکرد نهادگرا محسوب مي شود .در اين رويکرد ،جنبشهای اجتماعي بهمثابۀ اموری
هنجارين و جزئي از روال عادی کنش سیاسي در جوامع درنظر گرفته ميشوند که
دارای ماهیتي سیاسي هستند .چارلز تیلي جامعهشناس آمريکايي و يکي از مهمترين
نظريهپردازان و پژوهشگران حوزة جنبشهای اجتماعي و جامعهشناسي تاريخي است.
آثار وی طیف گستردهای از مطالعات تاريخي را دربر ميگیرد که شامل بررسيهای

تاريخي موردی ،مانند کتاب منطقۀ وانده و بررسيهای نظری ،مانند کتاب از بسیج تا
انقالب است .نظريۀ تیلي درباب جنبشهای اجتماعي و کنشهای اعتراضي جمعي بر
انتقال جامعه از وضعیت عادی به وضعیت انقالبي هستند و هر کدام براساس رهیافت
خويش ،يک يا مجموعهای از عواملي را که مسبب تغییر وضعیت جامعه ميدانند ،مورد
تأکید قرار مي دهند ـ توجه خود را به توصیف و تبیین چگونگي وقوع جنبش انقالبي از
مرحلۀ بسیجگری گروههای انقالبي تا پیروزی انقالب معطوف معطوف ميدارد
(گلدستون ،1385 ،ص .)18.تیلي برای تبیین و توصیف جنبشهای اجتماعي کنشهای
جمعي ابتدا دو مدل نظری ارائه ميدهد .مدل سیاسي 1که به توصیفي ايستا از جامعۀ
سیاسي اقدام ميکند و مدل بسیج 2که به توضیح کنش جمعي ميپردازد .عناصر مدل
سیاسي وی عبارتاند از)1 :جمعیت :مجموعهای از افرادی که با انگیزههای مشترک در
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خالف نظريههای تبیینکنندة چرايي وقوع انقالب ـ که درپي پاسخگويي به چرايي

يک کنش جمعي بهصورت سازمانيافته يا خودانگیخته شرکت ميکنند )2 ،حکومت:
سازماني که مدعیان اصلي را کنترل ميکند يا به عبارتي سازوکار اعمال زور بر جمعیت
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را دارد؛  ) 3يک يا چند مدعي :گروههايي که از منابع برای نفوذ در حکومت استفاده
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ميکنند و شامل اعضا و چالشگران مي شود .اعضا مدعیاني هستند که به منابع تحت
کنترل حکومت دسترسي دارند يا هزينۀ دسترسي برای آنها ناچیز است؛ يا به تعبیری
آن دسته از مدعیان که دعوی آنها در مبارزة قدرت ،مشروع شناخته ميشود؛ )4
چالشگران :مدعیاني که هزينۀ دسترسي به منابع تحت کنترل دولت برای آنها زياد
است؛  )5جامعۀ سیاسي :عرصۀ کنش جمعي اعضا و حکومت را دربر ميگیرد؛ )6
ائتالف :گرايش مجموعه ای از اعضا و يا حکومت برای هماهنگي در کنش جمعي است
(موثقي گیالني و عطارزاده ،1391 ،ص .)153.در شکل زير روابط عناصر مدل سیاسي
مشاهده ميشود .الگوی دومي که تیلي ارائه ميکند الگوی بسیج نام دارد .اين الگو
شامل مفاهیم چندگانهای است که عبارتاند از :منافع ،3سازمان ،4بسیج،5
و منافع يک جنبش از نظريۀ تیلي عوامل درونگروهي شکلگیری جنبشهای اجتماعي
هستند .سرکوب و شرايط تسهیل شدن فعالیت يک جنبش ،قدرت تأثیرگذاری يک
جنبش در فضای سیاسي و همچنین تهديدها و فرصتهای زمینهای پیشروی يک
جنبش نیز بهعنوان عوامل برونگروهي تکوين و تداوم جنبشهای اجتماعي از نظر تیلي
محسوب مي شوند .در اين تحقیق از الگوی بسیج چارلز تیلي بهمنظور بررسي هويت
اعتراضي و نهادهای ساماندهندة جنبشهای اعتراضي در ايران طي سالهای  1378تا
 1396ش بهره گرفته شده است و بهطور خاص ،مؤلفۀ «سازمان» ،که جزو مؤلفههای
درونگروهي شکلگیری جنبشهای اجتماعي است مورد استفاده قرار گرفته است.
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اين تحقیق از نوع تحقیقات تاريخي ـ تطبیقي کیفي است که درپي ارائۀ توصیف
(چگونگي) موضوع موردبررسي است .به گفتۀ ريگین ،روش تطبیقي راهي برای
استنباط عملي از طريق مقايسۀ نظاممند شباهتها و تفاوتهای پديدههای اجتماعي با
يکديگر است ( .)Ragin, 1994, p.106اعتراضات دی  1396بهعنوان يک حرکت
اجتماعي دارای پیوند و ارتباط تاريخي با اعتراضات و جنبشهای انتخاباتي سال 1388
است و اعتراضات اين سال را نیز نميتوان بدون ارتباط با جنبش اجتماعي اصالحات
و جنبش اعتراضي سال  1378توضیح داد .بنابراين معطوف شدن به زمان حال و
بررسي مقطعي نميتواند علل شکلگیری اين پديده را بهدرستي تبیین کند و بدين
منظور الزم است که به دنبال مؤلفههای تاريخي باشیم .دادههای اين تحقیق از نوع اسناد
سؤاالت و مفاهیم تحقیق است .روش تحلیل دادهها نیز از نوع تفسیر تاريخي و
مقايسهای است و بهمنظور تحلیل دادهها از تکنیک روايتي بهره گرفته شده است .علت
برگزيدن تکنیک روايتي اين است که موردهای موردپژوهش در اين تحقیق همگي در
درون يک سیستم واحد (جامعۀ ايران) قرار دارند و موردها به صورت فرايندی در
ارتباط با يکديگر بهصورت يک پیوستار تاريخي درنظر گرفته شدهاند .براساس الزامات
روش پژوهش تطبیقي ـ تاريخي ،از آنجا که تحلیل تنها در سطح درونکشوری است،
تکنیک مناسب برای تفسیر دادههای تاريخي ،تکنیک روايتي بوده است .تکنیک تحلیل
روايتي با توجه به سه معیار زمینهمندی ،زمانمندی و فرايندی بودن درپي آن است تا
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ميشوند .با تحلیل روايتي ،توالي رويدادها بهصورت يک داستان از نقطۀ آغاز تا پايان،
يعني وقوع آخرين مرحله (نتیجه) نقل ميشود.
تعریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم تحقیق
جنبش اجتماعی :هربرت بلومر از اولین مطالعهکنندگان پديدة جنبشهای اجتماعي
است که تعاريف مختلفي از جنبشهای اجتماعي ارائه کرده است .وی جنبش اجتماعي
را در آثار اولیۀ خود بهعنوان تعابیری برای بنیانگذاری يک نظم جديد در زندگي
ميداند ( .)Blummer, 196, p.8کارتون معتقد است که جنبشهای اجتماعي يک عمل
جمعي با مقداری ثبات زماني است که درجههايي از سازمان را در خودش دارد و
( .)Careton, 1994, p.67تام باتامور جنبش اجتماعي را کوششي جمعي برای پیشبرد
يا مقاومت در برابر دگرگوني در جامعهای که خود بخشي از آن است تعريف ميکند.
او جنبش اجتماعي را پديدهای کمتر سازمانيافته و بدون عضويت منظم و سازمانيافته
ميداند (باتامور ،1367 ،ص .) 56.آنتوني گیدنز جنبش اجتماعي را کوشش جمعي برای
پیش برد منافع مشترک يا تأمین هدفي مشترک از طريق عملي خارج از حوزة نهادهای
رسمي تعريف ميکند (گیدنز ،1374 ،ص .)672.چارلز تیلي نیز در تعريف جنبش
اجتماعي معتقد است« :جنبش اجتماعي بهطور خاص عبارت است از چالشي مستقر
علیه صاحبان قدرت به نام جمعیتي که تحت حکومت آن صاحبان قدرت قرار دارد»
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جهت گیری آن به سوی تغییر يا حفظ جامعه از تغییر در حوزة خاصي از جامعه است

(بهنقل از مشیرزاده ،1381 ،ص .)151.جنبش های اجتماعي در معنای مدرن کلمه ،در
دو قرن اخیر عليرغم تفاوتي که بین جنبشهای کالسیک و جنبشهای نوين اجتماعي
جنبشهای کارگری اختصاص داشت .در دهههای اخیر بهواسطۀ پیدايش اشکال
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جديدی از جنبشهای اجتماعي مانند جنبشهای ناسیونالیستي ،جنبشهای دفاع از
حقوق زنان ،جنبشهای ضداستعماری و جنبشهای مذهبي ،ويژگيهای جديدی نیز در
جنبشهای اجتماعي شناسايي شده است .درمجموع ميتوان گفت که جنبشهای
اجتماعي اعم از کالسیک تا جديد دارای چهار ويژگي برجسته هستند:
 .1جنبشهای اجتماعي حول محور يک يا چند تضاد در جامعه شکل ميگیرند،
مانند شکاف سیاسي ،شکاف جنسیتي ،قومي و طبقاتي.
 .2در جنبشهای اجتماعي ،آموزهها ،ايدهها و شعارهای مشترکي بايد شکل
گرفته باشد و هواداران جنبشها در جريان کنش جمعي نسبتبه اين آموزهها و ايدهها
نسبتبه يکديگر احساس آگاهي ،هويت و همبستگي کنند .اين آموزههای مشترک
.3

روابط میان اعضای يک جنبش اجتماعي فقط وابسته به احزاب و نهادها و

سازمانهای بوروکراتیک و بزرگ نیست ،بلکه شبکۀ وسیعي از روابط غیررسمي در
میان اعضای جنبش وجود دارد و گروههای رقیب و ساختارهای قدرت سیاسي
بهراحتي نمي توانند جلوی اين شبکۀ ارتباطي غیررسمي بین اعضای جنبش را بگیرند.
وجود شبکههای غیررسمي يکي از ويژگيهای اساسي جنبشهای اجتماعي است ،ولي
اين امر به معني عدم پیوستن اخزاب و نهادهای دولتي به جنبشها نیست .روند تحول
جنبشهای اجتماعي در دهههای اخیر نشانگر اهمیت يافتن شبکۀ روابط غیررسمي و
سازمان شبکهای جنبش در برابر حاکمت روابط رسمي است.
.4

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

براساس سطح تحلیل ميتواند از جنس گفتمان يا ايدئولوژی باشد.

در تمام جنبش های اجتماعي اشکال خاصي از اعتراض جمعي و سیاسي

وجود دارد .گاه دولتها و ساختار سیاسي اجازة اين فعالیت را به جنبشها ميدهند و
] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.3.9

94

بررسي تطبیقي هويت اعتراضي و نهادهای سازمانبخشِ ...ــــــــــــــ نیما اکبری مقدم و همکار

گاهي نیز اين امکان سرکوب ميشود .همچنین گاهي دولتها قادر به کنترل جنبشها
بهدلیل نیروی بسیج مردمي قوی آنها نیستند (جالئيپور ،1389 ،ص.)29 .
براساس اين چهار ويژگي همچنین ميتوان جنبشها را از اشکال مشابهي از رفتار
جمعي ،مانند شورشها ،هیجانات جمعي ،ائتالفها ،جبهههای سیاسي و نهادهای
بوروکراتیک ،جدا کرد .در رسالۀ حاضر مفهوم جنبش اجتماعي به کنش جمعي
هدفمندی اشاره دارد که از سويي دارای ماهیت اعتراضي در برابر ساختارهای قدرت
است و ازسويي ديگر بیرون از ظرف نهادهای رسمي سیاسي و اجتماع (مانند احزاب و
انجمنها) و فرايندهای سیاسي رسمي (مانند کمپین انتخاباتي و تجمعات قانوني و
دارای مجوز) صورت ميگیرد .همچنین در رسالۀ حاضر ،کنش جمعي اعتراضي و بیرون
«جنبش اجتما » در مناسبات قدرت و مرتبط بودن با مسائل عمومي جامعه باشد تا بتوان
آن را يک آورد.
سازمان :يکي از مفاهیم اساسي الگوی بسیج چالز تیلي ،مفهوم «سازمان» است .از
نظر تیلي سازمان به معنای «هويت مشترک» و «ساختار وحدتبخش» میان افراد درون
يک جمعیت است .هرچه اين دو عنصر قویتر باشند سازمان نیز قویتر خواهد بود .به
باور تیلي برای به وجود آمدن سازمان سیاسي ،بايد اعضای سازمان يا بخشي از آنها به
منافع سازمان آگاهي يابند و اين آگاهي شبکهای از روابط را ايجاد کند .هرچه آگاهي و
تعهد اعضای يک گروه به منافع جمعي گروه بیشتر باشد ،احتمال بهوجود آمدن سازمان
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از نهادهای رسمي بايد دارای نفوذ فراوان در افکار عمومي ،تأثیر قابل توجه به شمار

بیشتر خواهد شد .اندازه و کیفیت سازمان تعیینکنندة اصلي توان بسیج آن سازمان
شامل شود ،توان بسیج آن بیشتر خواهد بود (پناهي ،1389 ،ص .)340.مفهوم سازمان
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در اين پژوهش دارای دو بُعد است .بُعد اول مرتبط با ايدئولوژی يا ساختار آگاهي
مشترک کنشگران جنبشهاست و بُعد دوم مرتبط با ساختار وحدتبخش میان افراد ،که
اين ساختار از جنس احزاب سیاسي ،تشکالت رسمي و غیررسمي ،گروههای اجتماعي
و حلقههای فکری ،کمپینها و رسانههای وابسته به جنبشهاست.
تحلیل تجربی
سازمان در جنبش سال 1378
هویت مشترک

از نظر ايدئولوژيک ،فضای دانشجويي و همچنین فضای روشنفکری در دهۀ  1370ش
در ايران ،عليرغم گفتمانهای فکری مختلف ،زير سیطرة گفتمان روشنفکری ديني قرار
آغاز با رويکردی اصالحگرايانه ظهور کردند و بهعنوان مصلحان اجتماعي نسبتبه
اصالحات در ساختار اجتماعي آن دوره عالقهمند بودند (کاظمي ،1383 ،ص.)68.
هدف عمدة آنها اين بود تا با بهوسلیۀ آموزههای جامعه مدرن به نوسازی دين و سنت
در جهت رفع مشکالت فرهنگي ـ اجتماعي و اصالح آن از طريق تقويت و بازسازی
ايمان بپردازند (يوسفي اشکوری ،1276 ،ص .)191.روشنفکری ديني تأثیر قابلتوجهي
بر هويت تشکلهای دانشجويي دهۀ  1370داشت ،و اين تشکلها تحت تأثیر نظريات
روشنفکران ديني ،تغییرات بنیاديني را نسبتبه مواضع خود در دهۀ  1360تجربه کرده
بود و دالهای شناور گفتمان آن از عدالتخواهي ،حمايت از مستضعفان ،صدور
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داشت .جريان روشنفکری ديني يک جريان فکری ـ فرهنگي بود که بنیانگذاران آن در

انقالب ،دشمني با استکبار جهاني و مبارزه با اسالم آمريکايي به آزادی ،قانونگرايي،
توسعۀ سیاسي ،حقوق شهروندی ،آزادی بیان و  ...تغییر يافته بود (کسرايي و پوزش

نهادهای وحدتبخش در جنبش 1378
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سازمانهای اثرگذار بر جنبش سال  1378را ميتوان به سه دستۀ سازمانها و تشکلهای
دانشجويي ،و سازمانها و تشکلهای سیاسي رسمي و انجمنهای روشنفکری
تقسیمبندی کرد .مهمترين تشکل دانشجويي که در جنبش  1378اثرگذار بود،
انجمنهای اسالمي و دفتر تحکیم وحدت است .دفتر تحکیم وحدت بهعنوان نمايندة
جنبش دانشجويي در انتخابات  1376از خاتمي حمايت و نقش مهمي در پیروزی
اصالح طلبان ايفا کرد و همچنین در دورة انتخابات مجلس ششم شورای اسالمي و دور
اول انتخابات شوراها چند نماينده از دفتر تحکیم انتخاب شدند .همچنین تشکلهای
دانشجويي به مرکزيت دفتر تحکیم وحدت ،نقش تعیینکنندهای در پیروزی مجلس
ششم و شوراهای شهر با اکثريت اصالحطلب داشت (جالئيپور ،1389 ،ص )196 .که
است .ازسویديگر ،عالوهبر تشکلهای دانشجويي ،برخي از احزاب و سازمانهای
سیاسي رسمي نزديک به اصالحطلبان نیز با توجه به ظرفیت تشکلساز خود در
شکل گیری اين جنبش نقش داشتند ،برای مثال سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با
نفوذ در هستۀ مرکزی جبهۀ مشارکت و نیز تربیت نیروهای دفتر تحکیم وحدت ،تأثیری
عمیق بر روی اين دو تشکل و همچنین جبهۀ دوم خرداد يا نیروهای اصالحطلبان
گذاشت و با تحلیلدهي به نخبگان اين جبهه ،لقب «رهبران در سايه« را با خود يدک
ميکشید (شمسي ،1390 ،ص .)81 .دستۀ سوم از سازماني که در شکلگیری جنبش
 1378نقش داشت ،حلقههای روشنفکری ديني بودند که مهمترين آنها حلقۀ کیان و
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اين امر نشانگر اهمیت اين تشکل در سالهای  1376تا  1378در فضای سیاسي کشور

حلقۀ آيین است .حلقۀ کیان از جمعي از روشنفکران ديني در دهۀ  1360و 1370
تشکیل مي شد و چهرة محوری آن دکتر سروش بود که برخي از چهرههای سیاسي

97

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.3.9

اصالح طلب و اعضای حزب مشارکت نیز در آن حضور داشتند .حلقۀ کیان ،مواضع

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

فکری خود را عالوهبر سخنرانيها در نشرياتي چون کیان منتشر ميکرد .حلقۀ آيین نیز
ارگان نظری حزب مشارکت بود که صاحب نشريهای به نام آيین بود که هدف عمدة
آنها ايجاد پیوند بین روشنفکران ديني و اصالحطلبان سیاسي بود (همان ،ص.)105 .
بررسی سازمان در جنبش 1388
هویت مشترک در جنبش 1388

در جنبش  ، 1388با افول گفتمان روشنفکری ديني طي اين يک دهه ،گفتمان جايگزيني
نتوانست خود را به گفتمان مسلط تبديل کند .همانطور که اشاره شد ،پايگاه طبقاتي
جنبش  ، 1388از طبقۀ متوسط شهری ،دانشجويان ،زنان ،روشنفکران و طرفداران جناح
انسجام يافتۀ اين طبقات اجتماعي بود .يکي از سندهای مهم که براساس آن ميتوان
چارچوب هويت مشترک را در جنبش  1388بازشناسي کرد ،منشور جنبش سبز است.
برخي از مهمترين رئوس مورداشاره در اين زمینه عبارتاند از :پذيرش تکثر درون
جنبش ،تحکیم پیوند میراث ديني و ملي و تأکید بر تقويت ارزشهای واالی فرهنگ
ايراني ،نفي تبعیضات قومي ،جنسیتي ،طبقاتي و مذهبي ،نفي اجبار مردم به پایبندی به
مرام و مسلک خاص ،تأکید بر فعالیت احزاب ،رسانههای مستقل ،دسترسي آزادانه به
اطالعات و آزادی زندانیان سیاسي ،تأکید بر پرهیز از خشونت ،فعالیت مسالمتآمیز و
توسل به راههای غیرخشونتآمیز ،احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خويش و
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اصالحطلب تشکیل شده بود .بنابراين ،هويت مشترک اين جنبش ترکیبي از هويت

اجرای بدون تنازل قانون اساسي ،تأکید بر صیانت از آرای مردم تا زمان استقرار نظام
انتخاباتي آزاد ،رقابتي ،منصفانه و نفي نظارت استصوابي ،نفي هر اقدام برخالف منافع
جنسیت ،قومیت و موقعیت اجتماعي (موسوی ،1391 ،ص.)904 .
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ملي و ناقض اصل استقالل ،دفاع از کرامت انسان و حقوق بنیادين بشر فارغ از مذهب،
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سازمانهای وحدتبخش در جنبش 1388
دربارة جنبش  ،1388بسیاری بر اين باورند که اين جنبش از طبقات و گروههای نسبت ًا
يکدست و هم افقي تشکیل نشده بود ،نتوانست به اتفاق نظری دست يابد ،مرکزيتي
شکل دهد ،سازماندهي استراتژيکي طرحريزی کند و سازمانهايي گرد خود ايجاد کند.
فقدان رهبری قابل اتکا ،فقدان سازمان دهي منسجم ،تکثر نیروها ،خاستگاه طبقاتي و
مطالبات معترضان ازجمله عواملي است که درمورد ضعف سازماندهي و شکست
جنبش  1388مطرح ميشود (روشنايي ،2014 ،ص .)3.در منشور «جنبش راه سبز امید»
درمورد ماهیت سازماني جنبش  1388آمده است« :جنبش سبز را نه ميتوان يک حزب
متمرکز دانست و نه مجموعهای از افراد سازماننیافته و بيهدف .جنبش سبز برپايۀ
اجتماعي واقعي و مجازی بر فهم ،انديشه و نوآوریهای ملت ايران تکیه دارد و
دستیابي به آرمانهايي چون آزادی و عدالت را منوط به شکوفايي اين خالقیتها
ميداند (موسوی ،1391 ،ص .)1176 .از منظر سازمانهای عیني و نهادمند ،در جنبش
 ،1388برخي احزاب اصالح طلب مانند حزب اعتماد ملي ،جبهۀ مشارکت و سازمان
مجاهدين انقالب اسالمي از امکانات سازماني خود برای حمايت و تبلیغ به نفع کانديد
اصالحطلب استفاده کردند .اين احزاب پس از اعالم نتايج انتخابات و شکلگیری
تجمعات اعتراضي ،با صدور بیانیه هايي ،به روند شمارش آرا و اعالم نتیجۀ انتخابات
اعتراض کردند و اين انتخابات را نوعي کودتا علیه مردمساالری دانستند (نک :جبهۀ
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اصول و مبادی بنیادين خود با استفاده از سازماندهي افقي و همسو در قالب شبکه های

مشارکت ،1388 ،ص1 .؛ سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ،1388 ،ص« .)1 .شورای
اقدامات اين شورا مي توان به درخواست صدور مجوز برای برگزاری راهپیمايي از
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هماهنگي جبهۀ اصالحات» نیز يکي ديگر از سازمانهای حامي جنبش  1388بود که از
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وزارت کشور اشاره کرد« .پويش حمايت از خاتمي و موسوی (موج سوم)» نیز يکي از
سازمانهای فعال در پیش از انتخابات بود که نقش مهمي در بسیج مردمي به نفع
کانديدهای اصالحطلب ايفا ميکرد .عنصر سازماندهندة مهم ديگر ،ستادهای انتخاباتي
کانديدهای اصالحطلب و بهويژه ستاد مرکزی حامیان کانديد اصلي اصالحطلبان بود.
اين ستادها در برگزاری مراسم و جلسات سیاسي انتخاباتي ،گردهمآييهای مردمي
وسیع ،طرح شعارها و همچنین نمادين کردن رنگ سبز بهعنوان نشان طرفداران کانديد
اصالح طلب فعال بودند و تأثیر بسیاری بر افزايش مشارکت انتخاباتي مردم داشتند.
ازجمله مهمترين ستادهای انتخاباتي طرفدار کانديدهای اصالحطلب ،ميتوان به ستاد
مرکزی موسوی ،ستاد نسیم  1388و ستاد پويش اشاره کرد .از منظر ويژگيهای
بدنۀ اجتماعي جنبش  1388بود که عمدتاً از طبقۀ متوسط شهری تشکیل ميشد.
موسوی در يکي از بیانیههای خود ميگويد« :شبکههای اجتماعي خودجوش و خودمختا ِر
بيشمار وگسترده در سطح جامعه ،بدنۀ اين جنبش هستند» (موسوی ،1391 ،ص.)328 .
رشد و گسترش استفاده از تکنولوژیهای ارتباطي و شبکۀ اينترنت و گوشيهای موبايل در
میان طبقۀ متوسط شهری ،به آنها اين امکان را ميداد که خود بتوانند بهصورت تعاملي و
شبکهای ،دست به بسیج نیروها و هماهنگيهای الزم برای اقدامات اعتراضي بزنند .بهاور در
اين زمینه معتقد است« :سازمان جنبش سبز تبديل به "سازماني مجازی" شده بود .اين سازمان
دارای يک هستۀ مرکزی نبود تا بتوان با حذف آن جنبش را فروخواباند» (بهاور ،1388 ،ص.
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سازماني سیال و غیرمتمرکز ،در اين میان مهمترين نقش مربوط به خالقیتهای نمادين

 .)2نقش رهبری جنبش در اعتراضات  1388بسیار سیالتر از مدلهای کالسیک رهبری
در جنبش های اجتماعي بود و نوعي تعامل متقابل و غیرمتمرکز بین جايگاه رهبران و
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مردم معترض وجود داشت.
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سازمان در جنبش 1396
بهمنظور بررسي سازمان در جنبش  ،1396الزم است تا هويت وحدتبخش و شیوة
تشکليابي هريک از گروههای معترض در جنبش  1396را مورد بررسي قرار دهیم.
اصليترين گروههای معترض در اعتراضات دی ماه  1396عبارتاند از :مالباختگان
مؤسسات مالي ،کارگران مراکز تولیدی ،معلمان ،و دانشجويان.
هویت وحدتبخش و سازمان در جنبش 1396
سپردهگذاران مؤسسات مالی

مؤسسات غیرمجاز عموماً طي سالهای  1386تا 1394تأسیس شدند و در سالهای
اعالم شدند ،اما با وجود آنکه بانک مرکزی غیرمجاز بودن اين مؤسسات را اعالم کرد،
همچنان شاهد ادامۀ فعالیت آنها بوديم .تجمعات اعتراضي مالباختگان طي سالهای
 1394تا  1396به مرور گسترش يافت و با افزايش فشار افکار عمومي و اعتراضات
مردمي که دارای ابعاد سیاسي و امنیتي بود ،مقامات بانک مرکزی ،منابع الزم را برای
بازگرداندن سپردههای شهروندان تخصیص دادند .اين سیاست عمالً موضوع مؤسسات
مالي غیرمجاز را از بحران چند بنگاه اعتباری تبديل به چالشي ملي کرد ،چراکه اين
سیاست آثار تورمي داشت که تمامي مردم ايران را با آن مواجه کرده است (مرکز
افکارسنجي دانشجويان ايران .)1397 ،سپردهگذارن مالباخته طي سالهای  1394تا
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ابتدای دهۀ  1390رشد چشمگیری داشتند .اکثر اين مؤسسات از سال  1393غیرمجاز

 1396دست ب ه اعتراضات گوناگوني زدند که چندان انعکاسي نیافت ،اما در دیماه
 ،1396اين اعتراضات گستردهتر شد و از طريق شبکهسازیهای مجازی و ارتباطات
سپردهگذاری ،نهادهای قضائي ،مجلس شورای اسالمي و بانک مرکزی سازمان يافت.
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رودررو در محل اعتراضات ،تشکل اعتراضي سپردهگذاران در محل شعب
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کارگران مراکز تولیدی
از ابتدای سال  1396موجي از اعتراضات کارگری در ايران شروع شد و در دیماه
همان سال به اوج خود رسید .مطابق گزارش مسئوالن کارگری ،مجموعۀ کارگران
سراسر کشور بیش از  10میلیون نفر است که بیش از  2میلیون نفر از آنها با خانۀ
کارگر در ارتباطاند و هر ساله بیش از  150هزار نفر نیز به اين تعداد اضافه ميشوند.
ي دفاع از حقوق کارگران ايراني ،يک میلیون و صد هزار
خانۀ کارگر به عنوان نهاد صنف ِ
عضو دارد (اقتصاد ايراني .) 1392 ،عمدة معضالت شغلي کارگران ايراني عبارت است
از :دستمزد پايین ،فقدان امنیت شغلي ،حوادث کار و فقدان پوشش بیمهای ،فقدان
تشکلهای مستقل کارگری و فقدان حق اعتراض صنفي .بخش اعظم کارگران ايران
تشکلهای رسمي و مجاز هم متشکل نشدهاند؛ اين امر به معني «سازماننیافتگي» طبقۀ
کارگر در ايران است .همچنین فقدان امکانات و لوازم بهداشتي و حفاظت و ايمني در
کارگاهها و معادن در کنار نبود تشکلهای مستقل و مدافع کارگران بهمنظور
آگاهيرساني نسبتبه آموزش و هشدار نسبتبه شرايط ناايمن کار ،دلیل اصلي افزايش
شمار و درصد حوادث کاریِ مرگبار است .اما مهمترين و بنیادیترين معضل کارگران،
دستمزد پايین در نسبت با نرخ تورم و همچنین شاخص خط فقر است .براساس مادة
 41قانون کار ،حداقل دستمزد بايد براساس نرخ تورم به گونهای تعیین شود که معیشت
و زندگي برای کارگران ،قابل تأمین باشد .مطابق اين قانون« :حقوق ،دستمزد ،مزايا و
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شاغل در بنگاههای تولیدی و صنعتي و بهويژه واحدهای خدماتي حتي در اين

عیدی کارگران بايد براساس نرخ تورم واقعي در کشور محاسبه شود» (اعتماد آنالين،
اجرای صحیح اين قانون بوده است که موجب نگراني و وضع دشوار معیشتي کارگران
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 .)1398طي سالهای گذشته بيثباتي در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از
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شده است .همچنین ،در اثر فرايند خصوصيسازی گستردة کارگاههای تولیدی در
سالهای منتهي به اعتراضات دی  ،1396و مشکالتي مانند :کاهش دستمزد ،قراردادهای
کاری نامناسب ،شرايط نامناسب کار ،مديريت نامطلوب کارگاههای تولیدی ،که در اثر
اين سیاست پديد آمد ،تعداد زيادی اعتراض کارگری در واحدهای تولیدی کشور رخ
ميداد .در اين سال  1251مورد اعتراض رخ داد که نسبت به سال  1395که موارد
اعتراضات  1264مورد بوده است ،تقريب ًا تفاوتي نکرده است .همچنین در  689واحد
تولیدی و خدماتي در سال  1396شاهد اعتراضات کارگری بودهايم (دارالشفا،1399 ،
ص).45 .

معلمان و فرهنگیان کشور در سالهای اخیر اعتراضات زيادی را سازمان دادهاند که
به دلیل جايگاه اجتماعي اين قشر ،اين اعتراضات بازتاب گستردهای داشته و بهدلیل
ساختار صنفي منسجم ،معلمان توانستهاند در شهرهای مختلف ايران ،اعتصابها و
اعتراضهای همبستهای را به شیوة «اعتصاب سراسری» به نمايش بگذارند« .شورای
هماهنگي تشکلهای صنفي فرهنگیان ايران» يکي از مراجع صنفي معلمان است که به
ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بین تشکلها ،کانونها و مجمعهای صنفي معلمان
سراسر کشور ميپردازد و نقش مهمي در سازماندهي اعتصابات و اعتراضات صنفي
معلمان برای دفاع از حقوق صنفي معلمان دارد .در بیانیهها و اطالعیههای شورای
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معلمان

هماهنگي تشکلهای صنفي فرهنگیان ايران که به مناسبت تحصن سراسری معلمان
نوشته شده بخشي از مطالبات و اعتراضات معلمان اينگونه اعالم شده است :اعتراض
تورم ،اعتراض به زنداني کردن معلمان ،اعتراض به نقض حق تحصیل رايگان و
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عمومي ،مطالبۀ مدارس امن و ايمن و استاندارد ،اعتراض به کاهش قدرت خريد
معلمان در کنار ساير اقشار و جامعه ،مطالبۀ رفع تبعیض از ساختار نظام آموزش ،دفاع
از تحصن و تشکليابي بهعنوان يک حق مسلم ،اعتراض به غارت صندوق ذخیرة
فرهنگیان ،مطالبۀ بیمۀ فراگیر و کارآمد ،اعتراض به عدم اجرای قانون مديريت خدمات
کشوری ،اعتراض به طرح معلم تماموقت ،اعتراض به عدم اجرای طرح رتبهبندی،
مطالبۀ آزادی معلمان در بند (شکری ،1397 ،ص.) 8 .
دانشجویان
دانشجويان يکي از گروههای معترض در دی  1396بودند که همزمان با اعتراضات
همزمان با طرح مطالبات دانشجويي و صنفي ،از سیاستهای اقتصادی و اجتماعي
دولت وقت (دولت دوازدهم) انتقاد کردند و با اقشار معترضي چون کارگران و معلمان
و طبقۀ تهیدست اعالم همبستگي کردند .انحالل يا محدود کردن فعالیتهای
انجمنهای اسالمي در برهۀ پس از اعتراضات  1388موجب شد که جنبش دانشجويي
خود را بر بستر تشکالت صنفي که کمتر در معرض هجمه بودند بازتعريف کند .با
گسترش اعتراضات گروههای مختلف بهويژه کارگران ،در دیماه  ،1396اين دانشجويان
فعال صنفي ،اهداف صنفي دانشجويي را با حوزة گستردة وضعیت اقتصادی و معیشیتي
گروههای تهیدست جامعه پیوند زدند و بهطور مشخص از کارگران معترض حمايت

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

عمومي در سراسر کشور ،دست به برپايي تجمعات اعتراضي در محیط دانشگاه زدند و

کردند .يکي از فعالین صنفي دانشگاه در اين باره گفته است« :از آنجا که جريان صنفي
دانشجويان برپايۀ مطالبات صنفي عدالتخواهانه بنا نهاده شده ،به شکلي بالذات در
(توللي .)1398 ،در اين برهه ،جنبش دانشجويي معتقد بود که پیوند تنگاتنگي بین
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مطالبات صنفي دانشجويي و ساختار اقتصادی ـ سیاسي جامعه وجود دارد و نميتوان
عدالت دانشجويي را بدون تغییر ساختارهای حاکم در جامعه و بيتوجه به اقشار
تهیدست جامعه ايجاد کرد .اعتراض اين دانشجويان از دغدغههای خودشان در محیط
دانشگاه مثل افزايش شهريه و هزينههای خوابگاه و سنوات تحصیلي و کنترل
دانشجويان دختر شروع ميشد ،ولي اين پولي شدن فزايندة فضاهای آموزشي چیزی
نبود که فقط در دانشگاه اتفاق افتاده باشد و نتیجۀ بالفصل آن چیزی بود که تحت
عنوان خصوصيسازی از سالها پیش در همۀ عرصههای جامعۀ ايران آغاز شده بود
(عجمي .)1399 ،محور نقد جريان صنفي ،سیاستهای نئولیبرالیستي دولت بود که خود
را بهشکل «کاالييسازی» و «پوليسازی» آموزش و طرحهايي مانند «طرح کارورزی» و
فرزندان طبقات فرودست حین تحصیل در دانشگاه تحت فشار هزينههای سنگین
آموزشي قرار بگیرند و بهتدريج از ورود به دانشگاه محروم شوند يا از سرانجام
بخشیدن به تحصیالت دانشگاهي خود بازمانند.
نتیجه
بررسي سازمان در جنبشهای  1388 ،1378و  1396نشانگر اشکال متفاوت هويت
مشترک و تشکلهای رسمي يا غیررسمي در هريک از اين جنبشهاست .بهطور کلي از
منظر هويت مشترک ،در جنبش  ،1378هژموني هويتي تحت سیطرة گفتمان روشنفکری
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«اجرای قانون سنوات» نشان ميداد .پیامدهای کاالييسازی آموزش سبب ميشد که

ديني در دهۀ  1370ش قرار دارد .محور اصلي اين گفتمان ،تکثرگرايي ديني و فرهنگي
به همراه يک نظام سیاسي دموکراتی ک است که براساس نوعي اخالق ديني متناسب با
مذهبي است .اين هويت ،به طور مشخص ،مرتبط با مناسبات سیاسي در برهۀ جنبش
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 1378است و درواقع پیوند حوزة روشنفکری و سیاست از سوی نیروهای نزديک به
جناح اصالحطلب است .از منظر رويکرد اقتصادی ،هويت جنبش  1378نزديک به
انگارة لیبرالیستي و بازار آزادی است و از منظر سیاسي دموکراتیزاسیون ساختار سیاسي
حاکم دغدغۀ فکری اصلي است .تشکلهای سازماندهنده در اين جنبش نیز عمدت ًا
ترکیبي از احزاب رسمي اصالحطلب ،تشکلهای رسمي دانشجويي و حلقههای
روشنفکری ديني هستند و در جنبش  ،1378تشکلهای سازماندهنده نقش اصلي را در
بسیج سیاسي معترضان ايفا ميکنند .يک دهه بعد و در جنبش  ،1388هويت مشترک
جنبش همچنان پیوند آشکاری با جنبش  1378دارد ،اما در اين جنبش هويت مشترک،
در ذيل يک دال مرکزی مهم تعريف ميشود که عبارت است از :نقد فرايند انتخابات در
با مطالبۀ مشخصي است که ناظر بر شفافیت فرايند انتخاباتي است .ازسویديگر ،هويت
روشنفکری ديني در جنبش  1388بسیار کمرنگتر از جنبش  1378است و ديگر
روشنفکران ديني در آن نقش محوری ندارند .از منظر تشکالت سازماندهنده ،برخالف
جنبش  1378که بر بستر برخي تشکالت دانشجويي و احزاب اصالحطلب شکل
گرفت ،در جنبش  ،1388نقش محوری با کمپینهای انتخاباتي و ستادهای انتخاباتي بود
که عمدتاً ماهیتي خودجوش و مردمي داشتند .در جنبش  ،1388احزاب رسمي
اصالح طلب و و تشکالت رسمي دانشجويي همچنان فعال بودند ،اما ديگر جايگاه
کانوني نداشتند ،و نقش محوری بر مشارکت از پايین به باالی طبقۀ متوسط شهری و
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ساختار سیاسي حاکم .به عبارت ديگر ،هويت جنبش  ،1388بسیار مشخصتر و مرتبط

شبکهسازیهای وسیع اين طبقه از طريق تکنولوژیهای ارتباطي موبايلي و اينترنتي بود.
در جنبش  ، 1388نقش طبقۀ متوسط شهری چنان برجسته بود که رهبريت جنبش در

106

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.3.9

ذيل مقاومت های نمادين و خالقانۀ طبقۀ متوسط شهری معترض خود را تعريف
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ميکرد .با حرکت از جنبش  1388به سوی جنبش  ،1396شاهد تغییرات مهمي در
هويت مشترک جنبش هستیم .تغییرات نسلي و تحول قشربندی اجتماعي در برهۀ
جنبش  1396منجر به خلق هويت مشترک جديدی شده بود که مهمترين ويژگي آن
ناباوری به ارزشهای سنت گرايي ايدئولوژيک و تقابل جدی با آن بود .از جهتي ،اين
نکته ميتواند قابلتوجه باشد که در جنبش  ،1396بدنۀ اجتماعي معترض ،ارزشهايي
مادیگرايانه را به نمايش مي گذارد .ديگر هويت اصلي جنبش معطوف به اهداف
آرماني ،مانند اصالح نظام سیاسي ،رسیدن به دموکراسي ،تقويت جامعه مدني و ...
نیست ،بلکه مسئلۀ «کیفیت زندگي»  ،و برخي مطالبات عیني و مشخص مانند افزايش
دستمزد ،پرداخت حقوق معوقه ،رفع بیکاری و مسئلۀ مسکن و توزيع مواد غذايي اولیه
تشکالت سازماندهنده نیز از ائتالف بسیاری از اصناف شکل ميگیردکه دغدغۀ همۀ
آنها مسائل صنفي و معیشتي است .بنابراين برخالف جنبشهای  1378و  ،1388که
ماهیت سازماني جنبش ها مرتبط با تشکالت سیاسي و جامعۀ مدني است ،در جنبش
 ،1396با ماهیت سازماني صنفي مواجه هستیم .بهنظر ميرسد اين هستههای معترض
صنفي يا گروه های معترضي که مستقیماً در معرض تهیدستي قرار داشتند ،موتور محرک
سازماني جنبش  1396هستند.
پینوشتها
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1. political model
2. mobilization model
3. interest
4. organization
5. mobilization
6. repression-facilitation
7. power
8. opportnity-threat
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Abstract

In the present article, using Charles Tilly's resource mobilization
theory and emphasizing Tilly's political mobilization model, the
organizational characteristics of the three protest movements of 1978,
1988 and 1996 in Iran have been studied. The main question of this
research is what are the differences and similarities of each of these
movements from the perspective of the organizational process (shared
identity and organizing institutions)? The method of this research is
comparative historical comparison of these three movements based on
interpretive analysis of documents and comparison of cases. Based on
the results of the research, the differences and similarities of the three
movements under study have been determined from an organizational
perspective. The organizing organizations in the 1978 movement are
largely a mix of formal reformist parties, formal student organizations,
and religious intellectual circles. The organization in movement 88 is
associated with election campaigns and campaign headquarters,
official reformist parties, and official student organizations, but its
central role is based on bottom-up participation of the urban middle
class and its extensive networking through communication
technologies. Compared to movements 78 and 88, in movement 96 the
protesting trade unions or protest groups that were directly exposed to
poverty are the driving force behind the organizational movement of
movement 96.
Keywords: Common Identity; Organization; Charles Tilly; July 9
Movement; Movement 88; D-96 Movement.
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