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 *محاق در مستقل يابي تشكل

 ابراهيمي جعفر

 مقدمه جاي به

 كشور وزارت طرح

 را ها آن و، نمود سازي پرونده فعالين براي، شد صنفي هاي كانون فعاليت و مجوز تمديد مانع سال 8 نژاد احمدي ودممح دولت
 اجازه بر مبني هايي زمزمه 1395 سال ابتداي از اما است شده تكرار روحاني دولت در گذشته سال 3 در اتفاقات اين.  كرد بازداشت

 16 به روحاني دولت كشور وزارت كه است اين تاكنون ها شنيده اين نتيجه رسيد مي گوش به مجوز تمديد براي ها كانون به دولت
 خراسان و غربي آذربايجان استان تاكنون. نمايند برگزار را خود عمومي مجمع انتخابات شروطي با كه است داده اجازه تشكل
 فعاليت ادامه و مجوز مشكل با كشور سراسر در ديگر هاي تشكل همچنان اما اند گرفته فعاليت مجوز و اند داده مجمع تشكيل شمالي
 .هستند روبرو

 شروط وضع طريق از محدوديت اعمال

 اساسنامه تيپ فرم بايد آنان كه است كرده اعالم عمومي مجمع تشكيل كنندگان درخواست به خود ابالغي نامه آئين در دولت
 تشكل زيرمجموعه بايد ها شهرستان هاي تشكل و نمايند محدود استان به را خود فعاليت حوزه و محل و نمايند كامل را پيشنهادي

 يا مجازي فضاي در گروهي هاي بحث در صنفي فعالين سوي از شده طرح مباحث دل از نگارنده را شرط سه اين. باشند خود استاني
 را زير موارد كشور هاي كانون وضعيت به توجه با توان مي باشد مجوز براي دولت خواست فوق شروط اگر است كرده استنتاج واقعي

 :نمود برداشت دولت طرح از

 و سيستان استان در مثالً است شروع يك ندارند صنفي تشكل يا كانون نحو هر به تاكنون كه هايي استان براي شروط اين  -1
 .است جديد تشكل يك تأسيس شرايط بود) تهران( ايران معلمان صنفي كانون شعبه اين از تر پيش كانونش كه بلوچستان

 است؛ جديد تشكل ايجاد و مزبور تشكل حذف معناي به بودند مجاز و فعال استاني سطح در كه هايي تشكل براي شروط اين  -2
 ارائه جديد و تيپ اساسنامه بايد كند تمديد را خود مجوز بخواهد وقتي كند فعاليت مدل اين طبق بخواهد اگر همدان كانون يعني
 .است گيري شكل حال در جديدي كانون و منحل فعلي كانون اينكه يعني نمايد

 نگرفته شكل هنوز كه است جديد تشكل يك در ادغام و انحالل معناي به شهرستاني مجاز و رسمي هاي تشكل براي شروط اين -3
 تشكل يك صورت به و شود حذف بايد مجوز تمديد مسير در است لرستان استان در مؤثر كانون يك كه اليگودرز كانون مثالً. است

 .نمايد فعاليت لرستان كانون از اي شعبه يك عنوان به بعدي فاز در و شود تشكيل آباد خرم مركزيت به و استاني



 يك همدان، مانند استاني هاي كانون محدوديت بر عالوه دارد سرتاسري فعاليت مجوز كه تهران كانون براي شروط اين -4
 .آورد مي وجود به نيز جغرافيايي حوزه در فعاليت محدوديت

 در معلمان يابي تشكل عمالً و ميشود منتفي عنوان هر تحت معلمان سرتاسري تشكل يك تأسيس امكان شرايط اين با  -5
 .دارد معنا استان محدوده

 محتواي و شكل مديريت حال در روحاني دولت كشور وزارت كه آورد دست به را كلي استنتاج اين توان مي فوق گانه 5 مجموعه از
 ايجاد حال در طرح اين با نمايد توجيه را خود غيرقانوني عملكرد سال سه از بيش نيست قادر كه ازآنجايي و است صنفي هاي كانون
 به اعتقادي نژاد احمدي مانند چون اما باشد داشته قبلي دولت با فرقي يك ظاهر در بايد روحاني دولت. است جديد هاي كانون
 مانع ها دولت تاكنون كه را مجمع برگزاري و ها كانون فعاليت و مجوز تمديد عدم كار اين با كوشد مي ندارد مستقل يابي تشكل
 .بيندازد ها تشكل و فعالين گردن به اند بوده آن جدي

 در بدهد فوق شروط با فعاليت مجوز كانون تعدادي به و كند مديريت را صنفي هاي كانون گونه اين بتواند دولت اگر ديگر فازي در
 از است كاريكاتوري هرچند كه كرد خواهد استفاده جمعي هاي فعاليت آزادي حوزه در برنده برگ عنوان به آن از 96 سال انتخابات
. كند مي مجهز تبليغات براي را دولت دلواپسان كه نسبت همان به است ممكن انتخاباتي هاي رسانه بوق در اما موجود، واقعيت
 با موارد برخي در را ها كانون فعاليت مختلف اشكال به دولت تاكنون. نباشد 92 انتخابات در مغلوب دلواپسان براي خوشي صداي
 حاشيه به را مطالبات و ها فعاليت مجوز و مجمع باكارت بازي شروط اين با تواند مي و است كرده كنترل مجوز ندادن/دادن حربه
 .دهد ادامه مدتي تا و براند

 نقد ضمن كه است مستقل فعالين وظيفه اما باشد ها عرصه تمام در خود هژموني تسري دنبال به دولت كه است طبيعي سويي از
 و دارد را خود مستقل ديدگاه نگارنده است طبيعي.   دهند قرار واكاوي مورد را مسائل اين از رفت برون هاي راه دولت رويكرد

 اين مورد اين در دولت به جدي نقد اولين دهم قرار واكاوي مورد را مسئله موجود وضعيت منتقد و فعال يك منظر از كوشم مي
 را آن بتوان قانون و دستورالعمل يك قالب در كه نيست چيزي حق اين .كند مي محدود را معلمان يابي تشكل حق دولت كه است
 تشكيل ابتدا ها كانون تا دهد اجازه دخالت بدون نيست حاضر فرهنگي امنيت مدعي دولت كشور وزارت حتي. گرفت يا و نمود اعطا

 گرانه، مداخله عملكرد و مسئله شدن روشن براي. نمايند اعمال خود تشكل ساختار در را دولت جديد دستورالعمل و دهند مجمع
 موافق دولت طرح اين با شهر يك كانون فعال اعضاي كنيد فرض كنم مي استفاده مثال يك از دولت، غيرقانوني و دموكراتيك غير

 را خود مجمع ابتدا دهد اجازه ها آن به دولت بايد امر اين براي شوند ادغام استاني كانون ساختار در باشند حاضر اصالً و باشند
 اما شوند؛ ادغام جديد ساختار در اعضا موافقت صورت در و دهند قرار رأي مورد را دولت دستور اين مجمع در سپس دهند تشكيل
 را ها تشكل شده طور هر خواهد مي زور، و قدرت از برخورداري واسطه به و است داده قرار شروط اين به منوط را مجمع مجوز دولت

 .است آشكار تضاد در جمعي هاي آزادي حق و مستقل يابي تشكل روح با اين و نمايد ساماندهي مشخص قالب يك در

 كشور وزارت طرح به احتمالي ايه واكنش



 بندي تقسيم يك در. داد تشخيص هم از را رويكرد و واكنش نوع چند توان مي كشور وزارت عملكرد مورد در اظهارنظرها ميان در
 .نمود جدا هم از را دولت طرح مخالف و موافق طيف دو توان مي

 دولت طرح با مجمع برگزاري موافقان: اول طيف

 به لطف را دولت اقدام اين اند داده قرار دولت از حمايت بر را خود اصل چون رويكرد اين طرفداران: دولت حاميان رويكرد  -1
 دولت خواسته اين به تن فعالين و ها كانون چرا كه كوبند مي طبل اين بر يكسره و دانند مي قبلي دولت با تمايزش وجه و ها كانون
 .كنند نمي برگزار مجمع سريع و دهند نمي

 بااينكه حتي و كنند مي عبور ها كانون كردن محدود در دولتي دخالت و موانع روي از راحتي به رويكرد اين حاميان: رويكرد اين نقد
 شروط و شرط همه اين چرا است صادق اگر كه كنند نقد دولت به نيستند حاضر دهند مي... و دموكراسي شعار ذهني صورت به

 و جمعي قدرت درك به قادر كنند مي تحليل را مسائل روحاني/نژاد احمدي دوگانه در چون رويكرد اين حامالن اند گذاشته
 اين اگر. است بيگانه معلمان مشكالت قفل با كليدش كه اند زده گره دولتي با را خود اميد تمام لذا نيستند اجتماعي همبستگي

 .نمايند تبديل سياسي جريانات زيرمجموعه به را صنفي هاي تشكل كه دارند ميل عمالً بتوانند طيف

 برگرفتن را اصل چون ولي دارند اشراف مجوزها مسئله در دولت غيرقانوني عملكرد به فعالين از بخشي: دولت منتقدين رويكرد  -2
 .بپذيرند را ها محدوديت مزيت اين خاطر به حاضرند اند گذاشته قانوني مجوز

 محدود نبايد قانوني قيد اين با را يابي تشكل حق اما است فعاليت براي خوبي مشاركت زمينه قانوني مجوز اگرچه: رويكرد اين نقد
 همين يا باشد دولت همين بعدي دولت معلوم كجا از كنند مديريت را بعدي هاي دخالت توانند مي چگونه افراد اين ضمناً. نمود
 است؟ درست دادن ها محدوديت به تن دولت نقد بدون آيا نمايد اعمال جديد هاي محدوديت نخواهد دولت

 دولت طرح با مجمع برگزاري مخالفان: دوم طيف

 طرح به ندارند مستقل عمومي مجمع براي طرحي اما داد آن به تن نبايد و است محدودكننده طرح اين كه باورند اين بر برخي  -1
 هم آن بديل هاي تشكل دادن شكل از مواردي در و هستند گويي كلي دچار و دهند نمي ارائه رفت برون راه اما گيرند مي ايراد مزبور

 .گويند مي سخن قانوني صورت به

 عدم يعني است فعلي صورت به ادامه ها، كانون كار ادامه از شكل بدترين چراكه است نگاه اين به نقد ترين جدي شايد: رويكرد نقد
 محدود را موجود هاي تشكل قانون همان كه زنند مي قانوني صورت به بديل تشكل از دم حال در ايده اين حاميان. مجمع برگزاري

 .بدهند مناسبي پاسخ تناقض اين به توانند ونمي است كرده

 اعضاي تركيب در مثالً كرد خواهند پيدا راه ديگر سطوح تا كند پيدا ادامه اگر مداخله نوع اين كه باورند اين بر فعالين از برخي -2
 شيوه اين به دولت كه درصورتي و داد؛ غيرقانوني خواست يك به تن نبايد لذا نمايند دخالت است ممكن نيز ها كانون مديره هيئت
 .نمايند اعالم كشور وزارت به را نتيجه و نمايند برگزار دولت ازنظر مستقل را خود عمومي مجمع بايد ها كانون كند برخورد



 با ندهد كشور وزارت دستورالعمل به تن كانون اگر گويند مي كه است كساني جانب از رويكرد اين به نقد ترين اصلي: رويكرد اين نقد
 .نيست شدن اجتماعي و مطالبات پيگيري به قادر غيرقانوني برچسب

 شك بي اما دارد زمان گذشت به نياز شد خواهد مسلط معلمان يابي تشكل بر تحليل كدام و شد خواهد غالب رويكرد كدام اينكه
 و سازد برجسته را دولت منافع خواهد مي يكي رويكرد دو اين در است جنس يك از دولت طرح مخالف و موافق اول گروه موضع
 زد خواهد رقم را معلمان يابي تشكل آينده كه ها شيوه بهترين از يكي شايد. يابد ادامه فرم اين به ها كانون شرايط خواهد مي ديگري
 شيوه به مجمع برگزاري است مسلم كه چيز آن. است دولت طرح مخالف و موافق دوم رويكردهاي مواضع كردن نزديك و وگو گفت

 .سكتاريستي هاي محفل به شدن تبديل و ها تشكل استقالل مدار از شدن خارج دارد حكم يك آن برگزاري عدم يا و دولت حاميان

 ها تشكل انحالل و منع و محدوديت هاي شيوه

 و انحالل اشكال روي گردد موجود هاي تشكل تضعيف به منجر رويكردها اين از يك هر است ممكن چگونه ببينيم اينكه براي
 گيري شكل از يا شده منحل زير صورت به صنفي هاي تشكل دهد مي نشان ها بررسي نمود مطالعه بايد درگذشته ها تشكل تضعيف

 .است آمده عمل به ممانعت ها آن

 از برخورداري واسطه به مسلط سياسي قدرت كه دهد مي رخ زماني: سياسي قدرت سوي از يابي تشكل از ممانعت و انحالل اعالم -1
 به مشروطه از ايران تاريخ طول در بارها رويكرد اين نمايد اعالم غيرقانوني را غيرهمسو هاي تشكل است قادر اجبار و قدرت ابزار
 احزاب برخي شدن غيرقانوني به منجر كه 1332 سال در مرداد 28 كودتاي از پس وقايع. است شده اعمال حاكميت توسط سو اين
 از پس و كرد اعالم غيرقانوني را خود رقباي وقت دولت و قدرت موارد اين همه در ،1388 سال فضاي يا 1360 سال وقايع يا شد

 .شد مجدد يابي تشكل مانع برخي انحالل اعالم

 به مجوز عدم با مستقل يابي تشكل از جلوگيري ضمن حاكم قدرت رويكرد، اين در: اصناف به منتسب هاي تشكل سازي موازي -2
 كه را موجود هاي تشكل نيست قادر دولت موارد برخي در نمايد ايجاد را همسو هاي تشكل اصناف درون در كوشد مي مستقل افراد،

 اسالمي انجمن عنوان تحت هاي تشكل مثالً. زند مي سازي موازي به دست نمايد حذف را اند گرفته پيش در استقالل مسير در
 ها آن محور در كه گرفتند شكل امام خط به موسوم نيروهاي پيرامون و 60 دهه در...  و مدرسان/مهندسان/آموزان دانش/معلمان
 را...  و آموزان دانش/معلمان صنفي منافع و بودند خود سياسي جريان به وابسته تشكل اين داشت قرار مبارز روحانيون مجمع

 اسالمي جامعه عنوان تحت مخالف جناح برابر در را خود همسوي هاي تشكل مبارز روحانيت جناح بعدها كردند نمي نمايندگي
 سياسي منافع نيز همسو جريانات اين كه بود رقيب برابر در سازي موازي يك كه داد شكل... و/  مهندسان/  دانشجويان/معلمان
 شوراي به موسوم هاي تشكل كارگري هاي محيط در نداشتند خود اجتماعي بدنه به كاري اصوالً و كردند مي نمايندگي را خاص

 .نمودند ايفا را مستقل هاي تشكل خأل كردن پر و سازي موازي ويژگي اين كارگر خانه و كار اسالمي

 است ممكن كه است دروني انشعاب و تفرقه ها، آن انحالل و ها تشكل حذف هاي راه از يكي: درون از ها تشكل انحالل و انشعاب -3
 ممكن كه است هايي آفت از يكي سكتاريستي و محفلي روحيه شدن قالب و روي تك نمايد حذف اجتماعي صحنه از را تشكل يك
 واقعي ها زمينه گرفتن نظر در بدون تشكل يك حركت است ممكن موارد برخي در. نمايد متالشي درون از را تشكل يك است



 كوشد مي سياسي قدرت باشد داشته استقالل داعيه تشكلي اگر است طبيعي. گردد مجموعه يك انحالل و انشعاب به منجر جامعه
 .نمايد ايجاد را شده مديريت و موازي تشكل و نمايد استفاده تشكل امحا براي دروني ضعف نقاط اين از

 نيست تشكيالت امحا دنبال به ظاهر به كه است تشكل يك از زدايي استقالل شكل ترين پيچيده شكل اين: ها تشكل مديريت  -4
 ها تشكل با مواجهه از شكل اين در گيرد مي صورت مدني هاي فعاليت گسترش و تكثير شعار با و نيست سازي موازي دنبال ظاهر به

 كه شود مي ساماندهي طوري تشكل. گردد مي اعطا خاص هاي حيطه در و خاص افراد به مشروط صورت به فعاليت حق و مجوز
. گردد مي سركوب مستقل يابي تشكل اما شود نمي قهري برخورد ظاهري به ها تشكل با اما نكند آزرده را سياسي قدرت عملكردش

 محدود اجازه حقِ حاكم قدرت سياسي كارگزاران. اجتماعي بدنه واقعي نمايندگي تا هستند مدني جامعه بزك براي بيشتر ها تشكل
 رقيب كه دارد كاربرد بيشتر زماني شيوه اين كنند مي تئوريزه يابي تشكل حقِ عنوان با را محدود فعاليت براي محدود افراد به

 مي مستقر دولت و است كرده استفاده آشكار ممانعت و حذف يا آشكار سازي موازي مانند ديگري شيوه از قبلي دولت يا سياسي
  .نمايد معرفي ديگر جنس از خود گذشته روش از پرهيز با كوشد

 بندي جمع

 در شركت با ها تشكل اين استقالل اصل حتي هايي دوره در و هستند اصالحات به موسوم دوران از برآمده صنفي هاي نونكا اگرچه
 محافل در شركت با اي برهه در اند كوشيده شاخص اعضاي از برخي يا است شده مخدوش خاص جريان از داري جانب و انتخابات
 كه اخير سال دو در بخصوص هستند صنفي موجود تشكل ترين مستقل امر درواقع اما نمايند حل را صنف مشكالت سياسي

 به) حذف اول شكل( اند شده روبرو فعاليت منع با ها تشكل اين نژاد احمدي دوره در اگر. اند نموده حركت صنفي برمدار ازپيش بيش
 و) حذف دوم شكل( صنفي نظام ايجاد براي مشاورش و فاني طرح قالب در سازي موازي تهديد با كنوني شرايط در رسد مي نظر

 در اند كرده سپري را دهم و نهم دولت بار مشقت و سخت دوران كه صنفي هاي كانون. هستند روبرو) چهارم شكل( ها كانون مديريت
 و مجوز مسئله با مواجهه نحوه روي بر كنوني حساس شرايط در اگر دارند بيشتر دقت و هوشمندي به نياز جديد شرايط با مواجهه
 موضوع با مسئوالنه و نكنند دقت مناسب راهكار انتخاب در و ننمايند عمل صدا يك و يكدل عمومي مجمع برگزاري و فعاليت تمديد
 .برود دست از نيز موجود هاي ظرفيت است ممكن نكنند برخورد

 :كه دهند قرار خود عمل راهنماي را زير اي پايه تزهاي امر، اين با مواجهه در صنفي فعاالن اگر

 است معامله غيرقابل و جمعي حق يك مستقل و صنفي يابي تشكل  -1

 نيست خاصي فرد و گروه هيچ انحصار در صنفي فعاليت   -2

 مطالبات و اهداف به دستيابي براي را خود مستقل هاي تشكل شكل هر به و نقطه هر در دارند حق زحمتكشان تمام و معلمان -3
 .دهند سامان جمعي

 منافع آن در كه شد خواهد منجر مناسب راهكار يك اتخاذ به عيني و واقعي شرايط از درست درك مبناي بر تزها اين شك بي
 .شد خواهد محقق بلندمدت در يابي تشكل حق و جمعي
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