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 چکیده

ر د و طبقاتی های اجتماعیها و شکافنابرابریاند که روند های اخیر هشدار دادهشناسان و اقتصاددانان در سالبسیاری از جامعه

درصد پاسخگویان  9/77 ،در آغاز دهه هشتاد شود. های سیاسی و امنیتیبحرانتواند منجر به که میرسیده  اینقطهایران امروز به 

ه و دستان نسبت به قبل افزایش داشتثروتمندان و تهیمعتقد بودند که نابرابری بین  های ایرانیانها و نگرشارزش ملیپیمایش در 

درصد  6/78نیز حدود  1391در سال  .1دانستندمی «عدالتی در جامعهبی»دستی در کشور را ها نیز منشا فقر و تنگدرصد آن 57

تر شده این باور بودند که فاصله ثروتمندان و فقیران نسبت به پنج سال قبل بیشپاسخگویان به یک پیمایش در استان تهران بر 

 .2است

زمانی  بازه؛ گزارشی که 3بوده استنیز ( 1377-1396مفهوم مرکزی گزارش دوم وضعیت اجتماعی ایران)« نابرابری»و « عدالتیبی»

ت. سازوکارهای تولید فقر و شده اس ارایهشناسان و اقتصاددانان توسط تعدادی قابل توجه از جامعهو  حدودا ده ساله را دربرگرفته

تا پیش از جامعه را در وضعیت حادی قرار داده که  1398های پایانی دهه در سال نابرابری در ایران که چندین دهه در جریان بوده،

   .  1این سابقه نداشته است

کنند.  توانند منابع بیشتری جذبهایی از جامعه صدایی بلندتر و دسترسی گسترده دارند و به همین دلیل میبخشدر شرایط نابرابر،  

تری برای رساندن صدای خود برخوردارند. چنین است که این های کمتری دارند، از امکانهایی که صدای ضعیفدر مقابل، گروه

با  کند.ها را تشدید مینابرابر آن های کالن نقشی ناچیز دارند و این مسئله موقعیتتها معموال برای اثرگذاری در زمینه سیاسگروه

اقلی دشود و با نحیف و ناچیز شدن امکان زندگی عادی و گاه حتی حتشدید نابرابری، سهم اکثریت نحیف و ناچیز می

 کند. آنها یکی پس از دیگری سرباز می معیشتی و اقتصادی شود و در این نقطه است که اعتراضاتاز انبوه مردم سلب می

بود که هم در قالب شعارهای  یا به تعبیری قسط و عدل «عدالت اجتماعی»مفهوم  ،کانونی انقالب اهداف سوی دیگر، یکی ازاز 

ر بطور کلی قانون اساسی تاکید زیادی به .شدبر آن تاکید میهای رهبران انقالب و هم در قالب قانون اساسی انقالبیون و صحبت

وضعیت توزیع درآمد به سطوح نابرابر بسیار خطرناک و  گذرد ونقالب میامروز اما چهار دهه از عمر ا 5برابری و رفاه اجتماعی دارد

توان از مسائل خطیر دیگری هم نام برد و اگر این مسائل در قالب یک کالن در کنار این مسئله، میاست.  رسیدهای کنندهاننگر

                                                           

  .8911 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،موج دومهاي ایرانیان؛ها و نگرش، پیمایش ارزش. محسن گودرزی8 
 (. 8931وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، )تهران:سومهاي ایرانیان؛ موج ها و نگرشپیمایش ارزشیگانه، . محمدرضا جوادی1 
 .8931(، تهران: آگاه، 8911-8931. دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران)9 

هاي آسیب»در « اقتصاد سیاسی نابرابری در ایران» ؛ و پرویز صداقت،8911، تهران: آگاه: «طبقه و کار در ایران»برای بررسی مفصل اقتصاد سیاسی ایران در سه دهه اخیر نک. سهراب بهداد و فرهاد نعمانی،  .1 

 .8931، تهران: آگاه، «اجتماعی و نابرابري
ز طریق توسعه عدالت توزیعی اراهبرد مبتنی بر و دیگری  داری و ایجاد اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط بینی شده. یکی امحای نظام سرمایهپیش بهبود رفاهو و نابرابری  در قانون اساسی دو راهبرد برای کاهش فقر. 5 

پدیده  ضرورت مبارزه باسعید مدنی، نک.   ررسی مفصلی دولت در جهت کاهش فقر و نابرابری. برای بهای حمایتآموزش و بهداشت رایگان و توجه به توسعه روستایی و گسترش نظام تامین اجتماعی و کمک

 . 81، شماره 8911، تابستان فصلنامه رفاه اجتماعی، «فقر و نابرابری درآمد در ایران»زنوز، بهروز هادی همچنین؛ و 8931، تهران: آگاه:فقر و نابرابري در ایران
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ترین تری از وضعیت به دست آورد. برخی از مهمدرست تصویرتوان اقتصادی و در کنار هم در نظر گرفته شوند، میتحلیل اجتماعی و 

 طور فهرست کرد:توان ایناند را میتری داشتههای اخیر بروز و ظهور گستردهمسائلی که در سال

 و غنیهای اجتماعی فقیر های اقتصادی و تشدید فاصله بین گروهرشد نابرابری -

 و تورم ساختاری بیکاریبحران فقر،  -

 های قومی، تهدستان شهری و روستایی و...های اجتماعی شامل گروهرشد حاشیه -

 و تغییر اقلیم مشکالت و بحران محیط زیست -

 های آموزش و سالمتو کاالیی شدن روزافزون حوزه ناکارآمدی فزاینده نظام آموزش -

 های تولید جامعهو تضعیف بنیان وری ملیناکارآیی و پایین بودن بهره -

 انتقال جمعیتی و رشد سالخوردگی -

 رسیم که امروز جامعه ایران با انبوهیپیوسته در نظر گرفته شود، به این نتیجه میاگر این مسائل در قالب یک مجوعه یا روند به هم

 از مشکالت مواجه است که:

 اندشده متراکمدر طول زمان  .1

 دهند.را شکل می ای پیچیده و الینحلموعهمج ای نزدیکموجود در آیندهبا ادامه همین روندهای  .2

های فوری بیش از پیش حلراه»و از سویی دیگر،  «یابدمی جامعه خود را ناگزیر از واکنش فوری» سواز یکدر این وضعیت 

 .«6دهنداثربخشی خود را از دست می

های مختلف در چند دهه اخیر وجود داشته، اما جامعه در شکل های پنهانییا حتی مقاومت معیشتیاعتراضی  هایاگرچه واکنش

 و درواقع مسایل هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی رشدی چشمگیر داشته است ،های اخیراعتراضات معیشتی مشخصا در سال

اه جامعه را به همرتر ی شدیدتر و گستردههاکه واکنش انددهش مبر روی هم تلنبار یا متراکچنان ها اجتماعی و اقتصادی در طول سال

ز روهایی که همواره برای برغم محدودیتعلین، معلمان و کشاورزان، کارگران، بازنشستگاپی درو پیاعتراضات متعدد اند. داشته

لی دیگر  یافته شکل و شمای 0931اعتراضات معیشتی در دهه اینکه ای است از به تنهایی نشانه اعتراضات جمعی وجود داشته،

 .7است« انسداد ساختاری»وارد شده که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان نتیجه « مرحله جدیدی»و به 

های اقتصادی و بیش از پیش ضرورت بازنگری در سیاستگذاری 1397ماه و نیز آبان 1396ماه در این میان دو اعتراض گسترده دی

اجتماعی و اقتصادی روی نظام سیاستگذاری رودر اصلیِ شاید امروز پرسشدهد. ت ساختاری را نشان میاجتماعی و انجام اصالحا

ایم ایم و به جز اقدامات امنیتی چه اقدامات دیگری انجام دادهچه آموخته 96ماه کشور این باشد که از اعتراضات گسترده معیشتی دی

                                                           
 ، آگاه. 8931، تهران: همبستگی اجتماعی و نابرابريمدیر تدوین دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران، به نقل از مقدمه میرطاهر موسوی،  .1 
 . 19/1/1183، سایت نقد اقتصاد سیاسی ،«اقتصاد ایران در انسداد ساختاری». پرویز صداقت، 1 
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تر و شدیدتر که گسترده 97ماه تری از اعتراضات آبانتواند درک درستها میتا مانع بروز اعتراضاتی مشابه شویم؟ پاسخ به این پرسش

 به دست دهد.  هم بوده است

 اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که:حال تقریبا نوعی اجماع میان کارشناسان با این

 تر اقتصادسیاسی نابرابری در ایران است.ایران و به بیان دقیقدلیل اصلی تمام اعتراضات معیشتی وضعیت اقتصادی  .1

 تر شدن آن است.ز قضا به معنای عمیقبه معنای رفع مسئله نیست بلکه ا معیشتی خاموش شدن مقطعی اعتراضات .2

های اعتراضات قابل مقایسه با اعتراضات پیش اند که به لحاظ گستردگی و سوژهای شدهاعتراضات معیشتی وارد مرحله تازه .3

 نیستند. 1398از دهه 

اجتماعی و اقتصادی ایران های مهم سو و نرخ بیکاری از سوی دیگر از بحراناستمرار نابرابری و بازتولید نسلی آن از یک .1

 اند.هستند که به نقطه خطرناکی نزدیک شده

های دولتی در شرایط بحرانی خود هیچ راه میانبری برای کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده وجود ندارد. دستگاه .5

ات مدت اثردامات فوری در کوتاهیابند که نیاز به اقدام و تصمیمات فوری دارند. شاید اقهایی میرا در معرض فشار موقعیت

 دهد.بخش داشته باشد اما در بلندمدت تاثیر خود را از دست میمقطعی و التیام

 ایدئولوژی توجیه کننده نابرابری تا حد زیادی کارکرد خود از دست داده و جامعه نسبت به آن به شدت حساس شده است. .6

دار است. بخش مهمی و نیازمند اقدامات حمایتی گسترده و دامنهجامعه با تهدید جدی روبرو است هایی از معیشت بخش .7

 بیند.اش را در خطر میاز طبقه متوسط نیز به لحاظ ذهنی نسبت به آینده بدبین است و معیشت
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 مقدمه

در دسترسی عدالتی و نابرابری محصول انحصار ای از مواهب اجتماعی در جامعه وجود دارد و بیمایکل والزر معتقد است که مجموعه

های نمادین از سیطره یک حوزه بر کند که ماموریت اصلی دولت آن است تا با ایجاد نردهها است. والزر استدالل میبه این موهبت

. در 7حوزه دیگر جلوگیری کند. به اعتقاد او بدون مداخله دولت امکان برقراری عدالت حتی در معنای حداقلی آن نیز وجود ندارد

رودست های فسو و شکست بازار از سوی دیگر باعث شده تا مواهب اجتماعی به طور پیوسته برای گروهناتوانی دولت از یکایران امروز 

شده  «کاالیی شدن حیات اجتماعی»کم سه دهه اخیر باعث تر قرار بگیرد. اقتصادسیاسی کالن کشور در دستجامعه دور از دسترس

 . 9تر بهره گرفته استفته و در این زمینه از تجربه دیگر کشورها هم کمو به تعبیری مسایل اجتماعی را زیر گر

های فرودست جامعه نیز همواره تالشی روزمره و پیگیر برای بهبود وضعیت مسکن و معیشت و کار و درآمد در سوی مقابل، گروه

آنها به وجود آمده است که در شکل همراهی و نیز بین « مدتای از پیوندهای منفعل و کوتاهشبکه»اند و در این راستا خود داشته

ها نمود های مستقل با عمری بیش و کم کوتاه و همچنین مذاکره با دولتهمگامی موقت با این یا آن نیروی سیاسی، تاسیس تشکل

کل و شمایل جدیدی های فرودست شهای معیشتی گروهتالشتا امروز،  1398. اما در چند سال اخیر و مشخصا از آغاز دهه 18اندیافته

 به خود گرفته و در آستانه دورانی تازه قرار دارد.

های معیشتی معلمان امروز سنت و تپه و نیز اعتراضنظیر اعتراضات کارگران نیشکر هفت ،برخی اعتراضات کارگری 

است و از حالت پیوندهای کوتاه و زودگذر به پیوندهای منسجم و تشکیالتی در قالب  ای برای خود ساختهسابقه

دیده  تپهد اعتراضات کارگران هفتبه روشنی در روناین تغییر شکل  های صنفی تغییر شکل داده است.ها و انجمنسندیکا

نتشر مبه سه زبان رودی اعتراضی از آنها شود. اعتراضات کارگران این کارخانه در میانه سال گذشته به قدری گسترش یافت که سمی

مق ه عهای ملی مربوط بود دربارهای تحلیلی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی که به موضوع رصد رسانهدر یکی از گزارششد. 

 یافتن اعتراضات معیشتی در این کارخانه آمده بود:

های ها به خواستهاین بار هم نخواهد بود. اما اگر پیش ازاند و احتماال آخرینتپه اعتصاب کردهبار نیست که کارگران هفتاین اولین»

هایشان ای سرودی برای اعتراضران کارخانهکه کارگ شد امروز دیگر خبری از اجرای سرود اعتراضی نبود. اینکارگران رسیدگی می

قدر زیاد شده که حاال خودشان به دنبال روایت خودشان هایشان آندهد که عمق کمبودها و اعتراضسو نشان میسازند از یکمی

اگر در آغاز دهد که اعتراضات آنها وارد مرحله جدیدی شده که متمایز از اعتراضات عادی است. هستند و از سوی دیگر نشان می

 .«11هایی مشخص دارنداند و خواستهیافتهتپه همانند اعتراضات کارگری دیگر بود، حاال آنها منسجم و سازماناعتراضات کارگران هفت

تپه به عنوان نمادی از اعتراضات معیشتی مطرح اعتراضات کارگران هفت گذرد،میفوق گزارش از سال که کمی بیش از یکامروز، 

که  تجمعات دانشجوییاعتراضات دانشجویی نیز سایه انداخته است. در بخشی از است و دامنه آن بعدی چنان گسترده یافته که بر 

                                                           

  ثالث.، 8913ترجمه صالح نجفی، تهران:  هاي عدالت،حوزه. مایکل والزر، 1 

 .8931جلد دوم(، تهران: آگاه، دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران)در « بررسی تاثیرات عوامل اجتماعی بر نابرابری در ایران»رضا امیدی، . 3 

 .8938، تهران: شیرازه: هاي خیابانیسیاست. مراد ثقفی، به نقل از مقدمه دبیر مجموعه در 81 
  .8931، شهریور «معیشت در میانه جنگ اقتصادی»، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی. 88 
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عتراضات کارگران تپه و ادها بارها نام هفتچه در شعارها و چه در پالکارهای مختلف کشور برگزار شد آذر امسال در دانشگاه16در 

یکی از شعارهایی بود که در چندین دانشگاه کشور « کشان در زندانتپه تا تهران/ زحمتاز هفته»)برای مثال شعار  شنیده و دیده شد

 .(12سر داده شد

اعتراضات گسترده بودند، مدیرعامل شرکت ماه امسال و در روزهایی که نقاط مختلف کشور درگیر که در آباننکته قابل تامل این

ات کارگری ، تا پایان اعتصاب«اعتصاب و تامین نشدن منابع مالی برای پرداخت حقوق کارگران»تپه به دلیل وصنعت نیشکر هفتکشت

اما به عنوان اگرچه این اتفاق در میان خبرهای اعتراضات سراسری گم شد . 13های کارخانه، به جز حراست، را تعطیل کردتمام بخش

 ست.ای اابل طرح و بررسی جداگانهتر در اعتراضات کارگری و معیشتی قطور کلیتپه و بهتای مهم در اعتراضات کارگری هفنقطه

ران توان به اعتراضات کارگبر این اساس و با توجه به گستردگی اعتراضات کارگری و معیشتی در چند سال اخیر )که از میان آنها می

تپه، نورد لوله اهواز، هپکو، آذرآب، فوالد اهواز و همچنین اعتراضات دهقانان اصفهان به بحران آب اشاره کرد(، و از سوی نیشکر هفت

توان گفت که اعتراضات معیشتی در ایران وارد مرحله ؛ می97آبان  و 96دی  دو اعتراض گسترده و سراسری در دره با توجه بدیگر 

 1398و همچنین اعتراضات معیشتی پیش از دهه  1377هایی نظیر اعتراضات سال ضای با اعتراهای عمدهای شده که تفاوتتازه

باختگان موسسات مالی و اعتباری و همچنین تجمعات مختلف بازنشستگان را نیز الپی مدرهای پیدارد. در این میان تظاهرات

 .توان در شمار اعتراضات معیشتی قرار داردمی

های پس از انقالب نشان داده شود که اعتراضات ارش کوشیده شده تا به واسطه مروری اجمالی بر اعتراضات معیشتی در سالدر این گز

اند. های پیش از آن پیدا کردههای مشابه در سالهایی با نمونهبه لحاظ فرم و محتوا چه تفاوت 1398های دهه معیشتی در سال

ی اند و اعتراضات معیشتهای اعتراضی به طور کلی دچار تغییر و تحول شدههمچنین به این موضوع پرداخته شده که در این دهه سوژه

ها و پیشین، نظرسنجیاقتصادی و اجتماعی ترین مطالعات ، بر اساس برخی از مهماند. این گزارشبر دیگر اعتراضات سایه انداخته

ها از اعتراضات ، بازنمایی رسانهشورای اسالمی های مجلسهای رسمی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهشگزارشهای ملی، یشیماپ

جای گزارش به شعارهای مختلف و گفتگو با برخی از کارشناسان تدوین شده است. همچنین در جای های مختلفدر سال معیشتی

های برخی از تر از اعتراضات به دست داده شود. در مواردی نیز، صحبتواسطهتر و بیمعترضان ارجاع داده شده تا تحلیلی دقیق

ا بمنتشر شده است.  در این گزارش ینترنت پیاده و با اندکی ویرایشهای موجود در اکارگران در اعتراضات کارگری بر اساس فیلم

 دارتر از اعتراضات نقل شده است. تر و جانواسطهشود که این دو مورد آخر، صرفا به دلیل ارایه روایتی بیتاکیدی مجدد تصریح می

 آرام مردم عادی و مقاومت جنبش: 0931اعتراضات معیشتی تا پیش از دهه 

ر و آوردیم... زندگی بخوها هجوم نمیستضعف هستیم، مستضعف به معنی واقعی. اگر نبودیم که به این شکل به این آپارتمانما هم م»

خانه بدهیم که در بیشتر هایمان را سیر کنیم و اجارهنمیری داشتیم. زندگی که چه عرض کنم. تمام تالش ما این بود که شکم بچه

طور کمر پارچه مردم که کمر رژیم طاغوت را شکست و همینداد... بعدها به دلیل اعتصاب یکرا نمی مانمان، کفاف خرجمواقع، دخل

                                                           
 هایاعالم همبستگی دانشجویان با خیزش»، رادیو زمانههای مجازی منتشر شد. برای نمونه نک. زبان خارجی و شبکهفارسهای ها، تلویزیوندر سایت 8931ر آذ81های مختلفی از تجمعات دانشجویی . گزارش81 

 .کانال تلگرامی شوراهاي صنفی دانشجویان کشورو  81/3/1893، «ماههای آبانحمایت گروهی از دانشجویان از اعتراض»، سی فارسیبیبی؛ 81/3/8931، «داخلی و جهانی در روز دانشجو

  .13/1/8931، «تپه تعطیل شدهفت شرکت کشت وصنعت نیشکر »، ایرنا .89 

https://www.irna.ir/news/83562772/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83562772/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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 طور شد که ناچار بهها نبودیم. و اینشکل قادر به پرداخت کرایه خانه و دیگر هزینهطوری که دیگر به هیچمان بدتر شد بهما را، وضع

 «.11تمامنیمه ها روی آوردیم که خالی بود واین آپارتمان

 (1357کنندگان آپارتمانی در جنوب تهران، )یکی از تصرف

 .«15خوریم که شهرداری بخواهد جلوی ما را بگیردما که از راه حرام نان نمی»

 (1357فروش مواد غذایی،)یکی از زنان دست

کنند... آیا این دولت نباید از ما توهین می کنند، به ما یعنی مستضعفین اینگونهاین مضحک است که آنها )دولت( ما را تهدید می»

 «16نشینان و ضعفا؟نشینان، حاشیهحمایت کند، از ما کوخ

 (1371آباد خزانه در جنوب تهران، )یکی از ساکنان علی

 

 اطالعات، کیهانهای سه روزنامه مهم کشور یعنی مربوط است. اگر گزارش 59تا  1357های نقل قول اول به شورش مسکن در سال

های مشروحی از تظاهرات روزانه در شهرهای مختلف بررسی کنیم، با گزارش 57تا  1356های را در فاصله زمانی سال آیندگانو 

ها و کنندگان در تظاهرات و سخنرانیهای رئالیستی قرن نوزدهم، جزییاتی نظیر شمار شرکتشویم که گاه به شیوه رمانمواجه می

نشینان خورد و آن اینکه حاشیههای آن دوران، یک نکته به چشم میهای دقیق روزنامهاند. در میان گزارشدادهشعارها و... را شرح 

 اند.بوده انقالبهای جامعه غایبان درآمدترین بخشو کم

صله زمانی ، در فاشناس آمریکاییانسان کند که توسط جانت باوئر،از تحقیقی میدانی یاد می «های خیابانیسیاست»آصف بیات در  

نشین جنوب تهران و برخی جوامع روستایی انجام شده بود. از نتایج این تحقیق یکی دستدر محالت تهی 1357تا اواخر  56خرداد 

های خیابانی شرکت درآمدترین محالت تهران در درگیری، زنان )و یا مردان( نسبتا کمی از کم1357تا پایان سال »هم اینکه 

 .« 17کردند

ها، در اختیار کسب مهارت مسکن و نظیر درآمد، آموزش، های مختلفهای محدودی در عرصهصتتوجه به اینکه همواره فر با

زمره و این شیوه به بخشی از زیست رو اندبهره برده« توسعه متکی به خود»طبق توافقی نانوشته از شیوه الجرم دستان بوده آنها تهی

با غال این است کهشود های اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته میدر اغلب بررسی که ییف اما مهمای ظرنکته .17آنها بدل شده است

ه دهه های اقتصادی سدستان قربانیان اصلی سیاستشود. اگرچه تهیوضع موجود نام برده می منفعل دستان به عنوان قربانیاناز تهی

 اندتغییر و تحوالت نبوده« پذیرندگان منفعل»های محروم جامعه گروهاند اما این تنها نیمی از ماجرا است چرا که اخیر بوده

در زندگی ه توان گفت کمیبه تعبیری چنین است که اند. حوالت بودهایجاد کننده تغییر و ت خود بلکه بر آن تاثیر گذاشته یا گاهی

                                                           
 . 8951/ 89/9، . آیندگان. ر.ک81 
 15/1/895،آیندگان. ر.ک. 85 
 . 8938، تهران: شیرازه،هاي خیابانیسیاستصف بیات، آ. 81 

81. Bauer, “Poor Women and Social Consciousness in Revolutionary Iran”. 
  .8938شیرازه: ، تهران: هاي خیابانیسیاست. آصف بیات، 81 



9 
 

این جنبش بیش از هرچیز . 19قابل ردیابی است «جنبش مردم عادی»جامعه نوعی  های محرومِهای اجتماعی گروههر روزه و فعالیت

بتدای انقالب یکی از نمودهای است. شورش مسکن در اهای محروم جامعه بوده گروهو معیشتی معطوف به بهبود وضعیت زیستی 

 دست است.های تهیروشن همین مقاومت هر روزه گروه

اجتماعات »، همواره از اصطالح 28اندهای مختلف منتشر شدهمتعددش درباره اسکان غیررسمی که در سالپرویز پیران در مقاالت  

و نوعی  «دستان شهریحل تهیراه»شهری بلکه استفاده کرده و آن را نه معضل « نشینیحاشیه»به جای « سرپناه خودساخته

 برنامه و سیاست مسکنی ندارد دانسته است.های جمعیت، برای سرپناه در جوامعی که برای این الیه «ریزی محرومانبرنامه»

های خالی در آغاز انقالب یا اسکان غیررسمی گون و متفاوت است و به جز تسخیر آپارتمانروزمره مردم عادی گونههای مقاومت فرم

ای است که از آغاز انقالب با آن مخالفت و فروشی پدیدهنیز ظهور داشته است. دست فروشیبه شکل دست های پس از آن،در سال

رای ای عادی ببه مسئلههای فرودست به واسطه مقاومت هر روزه گروهن اضافه شد و امروز شد اما رفته رفته به میزان آبرخورد می

فروشان منتشر اری با دست؛ هرچند هنوز هم گاهی خبر از برخوردهای ماموران دولتی و شهردمسئوالن و مردم بدل شده است

 شود.می

های اعتراضی و مقاومتی فاق افتاد نیز در ذیل همین جنبشهای شهری و معیشتی دهه هفتاد که در چند نقطه از کشور اتشورش 

بتدایی های اهای اقتصادی پس از جنگ و در نتیجه رشد افسارگسیخته تورم در سالدر پی سیاست بندی است.مردم عادی قابل دسته

بود.  1371اسالمشهر در سال روزه در دهه هفتاد، شاهد اعتراضاتی در محالت شهری فقیرنشین بودیم که یکی از آنها شورشی سه

های ها درگیریآباد رخ داد و در کنار اینهای ابتدایی دهه هفتاد پنج ناآرامی بزرگ در تهران، شیراز، مشهد، اراک و خرمدر سال

 . 21کوچک فراوانی نیز در بسیاری از مراکز شهری به وقوع پیوست

اما در  22مردم عادی را اغتشاشگر نخوانده است های مقاومت معیشتی،رمف روایت رسمی اغلب در مواجهه بانکته قابل تامل اینکه  

استفاه کرده است که به نظر هایی مثل اغتشاشگران برچسب سمی ازشود، روایت ره در ادامه بررسی میاعتراضات گسترده بعدی ک

در  کار یا حتیهای محافظهکه اغلب رسانهمثال در حالی اعتراضات بوده است.  یا تخطئه ای برای خاموش کردنرسد بیشتر بهانهمی

ما دانند، اهای اقتصادی دولت سازندگی میمواردی صداوسیما با نوعی همدلی اعتراضات دهه هفتاد را اعتراضات مردمی علیه سیاست

 . 23ین استفاده کرده استبرای معترض« کشاراذل آدم»و « آشوبگر»روزنامه کیهان از الفاظی مانند  97ماه در مواجهه با اعتراضات آبان

                                                           
 . همان. 83 
 13، 15، 11های شماره شهرنامه هفتفصل(، و 8913تا  8913های )در فاصله سالاقتصادي اطالعات-ماهنامه سیاسیپیران در باب اسکان غیررسمی در پرویز توان به بیش از سی مقاله . برای نمونه می11 

  اشاره کرد. 91و 

 .8938تهران: شیرازه: ، هاي خیابانیسیاستآصف بیات، . 18 
های شورش» از خود نشان داده است. برای نمونه نک.نیز ها نوعی همدلی با اعتراض حتی در مواردی های اقتصادی دولت سازندگی دانسته وهای دهه هفتاد را عمدتا واکنشی طبیعی به سیاست. روایت رسمی شورش11 

 . پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیدر پایگاه خبری کانون اندیشه جوان وابسته به « های اقتصادی غرب در جامعه ایراندهه هفتاد، تجربه تلخ استفاده از مدل
  .81/3/8931، «دانسفره مردم را کوچک کردند حاال طلبکار هم شده اصالحاتمدعیان »، کیهان. 19 
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 و ناامیدی از آینده های ساختاریخیزش فرودستان در زمانه بحران: 31اعتراضات معیشتی دهه 

نم کنژاد بنده حقیر با خرج و مخارج باالی زندگی و با کارگری مشکالت زیادی را در زندگی تحمل میجناب آقای احمدی»

ام و دیگر جانم به لبم رسیده و از زنده بودنم بیزار دی را در زندگی کشیدههای زیاسال مستاجر بودن سختی 25و ضمنا با 

 «.21ام و دستم از هرجا کوتاه شده استشده

 (1391)از نامه کارگری تهیدست ساکن اکبرآباد، تیرماه 

مطالبات و قراردادها های شما اطمینان نداریم. اگر تا آخر این هفته وضعیت تپه را پس میگیریم. ما دیگر به دروغما هفت»

 .«25کنیمکنیم. خودمان اداره میتپه را خودمان آباد مینشینیم و هفترویم در مدیریت میمشخص نشود خودمان می

 (1397تپه، های اسماعیل بخشی در اعتصاب کارگران هفت)از صحبت

به جان تک دخترم، بچه توی  ،شاهده خدا.. .ها یک مشت کارگرن که خداشاهده پول نان امروز بعدازظهر را ندارنداین»

لوی از اینی که همیشه جاین باتوم شما برم توی اوین از این زندگی کثافتم بهتره. ر ترسم. یعنی اگتون نمیراهم، از باتوم

های اراک برای مسئولین شهرم. همه کارخانه م خیلی بهتره. متاسفم برای دولتمردان. متاسفموام کوچک بشزن و بچه

متاسفم برات عزیز من توی نیروی انتظامی که باتومتو برای من نگه داشتی. شرکت آونگان تعطیل  .دوری از بین رفتنهمینج

اری کردید. بیکآقایون نیروی انتظامی پیشگیری میشرکت صنایع تعطیل شد. ؟ اش خبر داریشد رفت. از حال زن و بچه

ن شهرمون کجا بره کار کنه؟ بیا توی شرکت هپکو، کجا نیرو امعضل همه فسادهای اجتماعه. آقای نیروی انتظامی جو

 «26میگیره؟ امنیت رو چجوری می خواهی برقرار کنی؟ با زور؟ یا با تدبیر؟

 (1397های یکی از کارگران معترض هپکو خطاب به نیروهای پلیس، شهریورماه )از صحبت

گیرد ای را دربرمیها و کردارهای معمولی و روزمرهاگرچه به یک تعبیر فعالیتدستان نام برد، توان از آن با عنوان مبارزات تهیآنچه می

سیاسی و آگاهانه و هدفمند برای متزلزل کردن دولت، اما واقعیت این است که  که عمدتا معطوف به گذران زندگی است و نه مقابله

سازی را مختل را به چالش بکشد و هم روند نولیبرال تواند هم قدرتها تحت شرایط معینی میهای عادی و آرام تودههمین کنش»

 .« 27کند یا در آن وقفه افکند

ی بخشدر آن دوره اگرچه دهد که نشان می های رسیده به رییس دولت در ابتدای دهه نود است،اول که بخشی از یکی از نامهقول نقل

و امیدی  داشتههنوز برای بخشی از فرودستان جاذبه شعارهای پوپولیستی دارد، اما « مرگ»و آروزی  »به لب شدهجان »از جامعه 

دام سو، این امید مباقی بوده است. از ابتدای دهه نود به این نگاری با رییس دولت وقتاز طریق نامه برای بهبود وضعیت معیشتی

                                                           
 آگاه. ،8913، تهران: دستان شهريزندگی  روزمره تهیصادقی ، رضا علی. 11 

 La8https://www.youtube.com/watch?v=pNF . از فیلمی که در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت و اکنون در سایت یوتیوب قابل مشاهده است:15 

  . از فیلمی که در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت و اکنون در سایت یوتیوب قابل مشاهده است:11 

811rfQ&index=51Ww_qsI&list=ULXYLxZX81https://www.youtube.com/watch?v=oMR 

 آگاه. ،8913، تهران: دستان شهريزندگی  روزمره تهیصادقی ، رضا علی. 11 

https://www.youtube.com/watch?v=pNF1LaKdl10&list=PLPjAxerqcXN6hEAfbOsLIjTHmta0lGyAo&index=97&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=oMR14Ww_qsI&list=ULXYLxZX56rfQ&index=124
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تغییراتی در ذهنیت جمعی جامعه روی داده سو به این 96ماه از دیمشخصا  جای آن را پر کرده است.ناامیدی و نوعی رنگ باخته 

 های مختلف قابل مشاهده است.در نظرسنجیکه نمود آن 

 در دهه نود و مشخصا های انجام شدهنظرسنجیبرخی از ، به بررسی 39ماه محسن گودرزی در بررسی اعتراضات آبان

هایی را درباره ها چه واقعیتهد که این نظرسنجیتا امروز پرداخته و از این رهگذر تالش کرده تا پاسخ د 39ماه از دی

نی که کردند و کسانسبت کسانی که از وضعیت موجود جامعه دفاع می 0939کنند. در مرداد افکار عمومی عیان می

درصد 99این نسبت به  0939درصد بود. در سال 57دانستند، وضعیت موجود را با انجام برخی اقدامات قابل اصالح می

درصد پاسخگویان امیدوار بودند که وضعیت اقتصادی بهتر شود. در حالی که در خرداد  79حدود  0937ر بهمن رسید. د

بیش  0993حدود هفتاد درصد انتظار داشتند قیمت کاالها و بیکاری همچنان افزایش یابد. در ابتدای سال  0939سال 

اند که امیدی ندارند که در آینده وضعیت بهبود پیدا کند. از نیمی از پاسخگویان در پاسخ به یک نظرسنجی گفته

کردند که بیش از نصف پاسخگویان گمان می 0993همچنین نسبت به فساد هم امیدی وجود ندارد. در ابتدای سال 

کند و همین وضعیت ادامه گفتند شرایط تغییری نمیچهارم هم میشود و حدود یکفساد اداری و اقتصادی بیشتر می

شان در آینده بیشتر کنند نگرانیاند که فکر میدرصد گفته98در یک نظرسنجی دیگر  0935در اسفند کند. پیدا می

نسبت به بهبود شرایط امید خود  0939کنند که افکار عمومی بعد از دی یایج متعدد دیگری هم تایید میخواهد شد. نت

 .27های رسمی هم امیدی نداردرا از دست داده و به کارآیی نهادها و سیاست

 های اخیردر سال جرتروند رو به رشد مهاجرت یا میل به مها آنهایکی از غلبه احساس ناامیدی در جامعه نمودهای مختلفی دارد 

 گوید: بوده است. حسین راغفر درباره مسئله مهاجرت به ما می

های مربوط به سال موج آخرو  رخ داده 77جنگ و سال انقالب، سه مقطع آن در های اخیر چند موج بزرگ مهاجرت داریم که در دهه»

 های تلخفرار از واقعیتبرای ر چیزی نوعی سیستم دفاعی . مهاجرت بیش از هدر جریان بوده استکه به طرز وحشتناکی اخیر است 

 .«اوضاع زندگی جامعه است. معلوم نیست این فرار رو به بهبود است یا رو به بدتر شدن

شود. البته به دلیل قطع بودن اینترنت ماه مشاهده میروند ارسال توییت با موضوع مهاجرت پس از اعتراضات آبان 1در نمودار شماره 

ای ما در بازههای ای چند روزه مواجه شده اما بر اساس یافتهدر ایران در روزهایی که اعتراضات در جریان بوده این روند با سکته

توییت با موضوع مهاجرت منتشر شده و حدود نود درصد گرایش احساسی  6788آذر( بیش از  18آبان تا  21زه)از حدود پانزده رو

 ها منفی بوده است. غالب در توییت

 

 

 

                                                           

  .8931، آذر و دی 19 پویااندیشه، «آینده شهروند عاصی و احتماالت». محسن گودرزی، 11 
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 .ماه. ارسال توییت با موضوع مهاجرت پس از گرانی بنزین و طی اعتراضات آبان1نمودار شماره

 

)شامل اعتراضات  تر در سه سال اخیر،های دهه نود و به عبارت دقیقسالبا توجه به روند رو به افزایش اعتراضات معیشتی در 

از فرم  اعتراضات معیشتی اینک  توان گفت کهمی (،97و آبان  96بازنشستگان، معلمان و نیز دو اعتراض گسترده دی  کارگری،

های اخیر چند نمونه در سال .گیردبه صورت آگاهانه و هدفمند صورت میخارج شده و  ن زندگیهای روزمره برای گذرامقاومت

د و بعد از انبر یکدیگر تاثیر گذاشته اند،عدی گسترده یافتهتوان نام برد که در آنها اعتراضات معیشتی بُمشخص می

 اند.ادامه یافته ی بیشتربا شدت مدتی

مثال بزنیم که در آن اعتراضات کارگری به سمت نوعی همگرایی پیش رفته توانیم میهای فراوانی را نمونهسال اخیر  سهکم در دست

ا تر به اعتراضات داده و آن ربُعدی گسترده نه تنها باعث خاموش شدن صدای اعتراضات نشده، بلکهی امنیتی با کارگران و برخوردها

یک  در از این موضوع است. ای روشننمونهتپه و گروه ملی فوالد اهواز کارگران هفت . اعتراضاتتری کشانده استهای وسیعبه عرصه

 ای منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: تپه سال گذشته بیانیهنمونه، سندیکای کارگران نیشکر هفت

های واسطه رکود حاکم بر اقتصاد و نبود امنیت شغلی، سیاستدر شرایطی که تعدیل نیروی کار، فقدان امنیت شغلی به» 

ر لیاقتی کارفرمایان، و دستمزدهای معوقه به عناصکفایتی و بیسازی، ناکارایی مدیریتی، بیویرانگر نئولیبرالی خصوصی

شده و صدای اعتراضات جان تولیدی در سراسر کشور تبدیلدهای نیمهمشترک اعتراضات مزدبگیران بخش بزرگی از واح

و رساتر کردن صدای مطالبه افزایی همکارگران،  اراده جمعیرسد، تقویت جایی نمیای کارگران هم بهمحدود کارخانه

 )تاکید از ما است(.«29تپیوند خورده اس ایات فراکارخانهاعتراضخواهی با 

                                                           

 .19/1/8931، «تپه و فوالد ملی خوزستانگسترش اعتراضات کارگران نیشکر هفت»، رادیو زمانه. همچنین نک. تپهکانال تلگرامی سندیکاي کارگران نیشکر هفت. 13 
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و یا پس از بازداشت تعدادی  38شده سر دادهبارها در تجمعات کارگران هر دو کارخانه « تپه/ اتحاد اتحادتفوالد هف»همچنین شعار 

شان، کریم سیاحی)از نمایندگان کارگران و در یکی از تجمعات 31تپه، کارگران فوالد در حمایت از آنها شعار دادههفتاز کارگران 

 . 32فوالد اهواز( با پرسیدن این که آیا سکوت خیانت نیست گفته بود که اگر به اعتراضات ادامه ندهیم فردا نوبت)بازداشت( ما است

ط هایی از طبقه متوساغلب به عنوان بخشکه  لمان و فرهنگیانمعاز نیمه دهه نود به این سو، این است که  حایز اهمیت دیگر نکته

توان گفت که اعتراضات معیشتی در حال بدل شدن اند و میبا اعتراضات کارگری همسویی و همراهی نشان داده شوند،شناسایی می

امروز  از سوی دیگر،کنند. و حتی امروز معلمان و فرهنگیان خود را بخشی از طبقه کارگر قلمداد می 33به خواستی مشترک است

ت بقه متوسط نسبت به آنها حساس اسد که معموال طنها بیش از آنکه پیگیر مطالباتی باشهای فعال در دانشگاهبخش مهی از جریان

نسبت به وضعیت معیشتی کارگران و معلمان و بازنشستگان  آزادی مطبوعات و جامعه مدنی و آزادی بیان و...(،مطالباتی نظیر )

در دهه نود اعتراضات دانشجویی نیز با اعتراضات معیشتی پیوند خورده است. اگرچه در دهه هشتاد  حساس است و به عبارتی

شود های اخیر دیده میهای دانشجویی شکل گرفته بود، اما آنچه در سالهایی از جریانخواهانه در میان بخشهای برابریگرایش

دهنده به روشنی نشان« 31/ اتحاد اتحادمعلم دانشجو  کارگر»و یا « مانیمیفرزند کارگرانیم/ کنارشان م»سابقه بوده است. شعار بی

 مختلفی را به هم پیوند زده است.های است که گروهبا محوریت کارگران و فرودستان پررنگ شدن اعتراضات اقتصادی و معیشتی 

 و ناامیدی از بازار کار ابربحران بیکاری

بیکاری، یا در بهترین حالت کارگری کارخانه یا رانندگی تاکسی در یکی از شهرهای جوانان، با آرزوهای بربادرفته، جز »

 «بینند.بزرگ، چیزی دیگر در آینده خود نمی

 (1371)سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، طبقه و کار در ایران، 

 «بیکاری بیگاری/ حجاب زن اجباری« ،«بالی جان مردم /تورم بیکاری،»

 (35و دانشجویی در اعتراضات معیشتیو دانشجویان )از شعارهای مردم 

های اخیر نهادهای رسمی و غیررسمی بارها نسبت به بیکاری یکی از مسائلی است که به اعتراضات معیشتی دامن زده و در سال

، بیکاری را بود منتشر شده 1378که در نیمه دهه  راهگشایشان بهداد و نعمانی در پژوهشاند. هشدار داده آنهای ناشی از بحران

 هشداری زودرس داده و نوشته بودند:بازار کار به « کودکان دوره پرزایی» درباره وروددانسته و  های ایراندولت« چشم اسفندیار»

                                                           

 =app=desktop81lGyAo&index=1hEAfbOsLIjTHmta1_tY&list=PLPjAxerqcXN1SvpTEV1https://www.youtube.com/watch?v& نک.. 91 

 https://www.bbc.com/persian/iran-11131351( که اینک دراین لینک قابل مشاهده است: 91/1/8931)فارسیسیبیبی. نک. به گزارش تلویزیون 98 

 . 1/3/8931، «تپه و فوالد اهوازاعتراات کارگران هفت» رادیو زمانه،. 91 

  شود.هم دیده می 31آذر 81این موضوع در اعتراضات دانشجویی  ،11/1/8931، «کنیمتپه، از کارگران حمایت میواکنش معلمان، وکال و دانشجویان دیگر شهرها به اعتراض هفت»، صداي آمریکاسایت . 99 

 . 1/81/1183،«آذر 81تجمعات » ،وله فارسیدویچهرای نمونه نک. های اخیر بارها در تجمعات دانشجویی شنیده شده یا بر پالکاردها نوشته شده است. باین شعار در سال. 91 

 . 19/1/8931، اینترنشنالایرانهای اجتماعی منتشر شده؛ همچنین نک. های متعددی از آن در شبکه. این شعارها امسال در اعتراضات دانشجویی مختلف شنیده شد که فیلم95 

https://www.youtube.com/watch?v=7SvpTEV0_tY&list=PLPjAxerqcXN6hEAfbOsLIjTHmta0lGyAo&index=16&app=desktop
https://www.bbc.com/persian/iran-46297957


14 
 

کرده لاکثریت قاطع این جوانان)تحصیها، بهترین موقعیتی که با وارد شدن بیشترین تعداد کودکان دوره پرزایی به بازار کار در این سال»

 «.36توانند انتظار داشته باشند موقعیت طبقه کارگر استیا غیر آن( می

، بیکاری 1368طی دهه ای بحرانی رسیده است. بیکاری نیز از آن دست مسائلی است که در طول زمان متراکم شده و امروز به نقطه 

های بالغ بر چهارصد هزار نفر از کانال 1376تا  1378های تنها در دوره سال. 37باقی ماندگی اقتصاد ایران ژبه عنوان آشکارترین وی

درصد  198شمار کارگران خوداشتغال در بخش غیررسمی  1375تا  1355های . در فاصله سال37رسمی و قانونی حکم اخراج گرفتند

در حدود  ها در اواخر دهه هفتاد،. بر اساس برخی گزارشکه این به معنای هجوم جمعیت بیکار به مشاغل خیابانی است 39رشد داشت

ی هااین روند تا به امروز ادامه داشته و بنابر آخرین گزارش. 18گذراندندگردی روزگار میفروشی و دورهصدهزارنفر در مشهد از راه دست

  است. کار بازارناامیدی از ه و آن شکل گرفت نیزای امروز بحران تازه رسد کهمنتشر شده درباره بیکاری به نظر میرسمی 

در بازار  ، وضعیت زنانبازار کار ایران مشخصا درباره نسبت تحصیالت و بازار کارآینده بینی آنها درباره پژوهش بهداد و نعمانی و پیش

رسد آنچه نظر میهای رسمی به اثبات رسیده است. بهکار و ورود کودکان دوره پرزایی به بازار کار ایران امروز و بر اساس گزارش

. ودشیمها پیش درباره تغییر شکل اعتراضات زنان نوشته بودند امروز در شعارهای اعتراضی دانشجویان مشاهده بهداد و نعمانی سال

 ها:به اعتقاد آن

های فرهنگی و حقوقی بوده است. تردیدی نیست که مقابله با تاکنون، در تاریخ جمهوری اسالمی ایران، مبارزه زنان اساسا در عرصه»

 رودآمیز جنسیتی جمهوری اسالمی همچنان توسط نیروهای مردمی مخالف دولت ادامه خواهد یافت. اما، انتظار میهای تبعیضسیاست

یکاری میزان بیکاری زنان)از نرخ بتری در این مقابله بیابد. که، مشکل بیکاری زنان، و تبعیض جنسیتی در اشتغال، در آینده نقش مهم

ها، و افزایش میزان سواد و مردان( بیشتر است، و فشار زنان برای ورود به بازار کار رو به افزایش است. مشکالت اقتصادی خانواده

 «.11کندتر میها، تقاضای زنان را برای کار در جامعه برجستهی این سالتحصیالت زنان ط

ه را با مسئلمربوط به زنان)حجاب(  تر به آن اشاره شد، پیوند مسئله فرهنگی و حقوقیدر یکی از شعارهایی اعتراضی که پیش

ا هایی از طبقه متوسط باز مطالبات گروهکنیم. این شعار همچنین نشان دهنده پیوند خوردن بخشی اقتصادی)بیکاری( مشاهده می

شود و در همین اعتراضات اخیر، یکی از این موضوعی است که در بیان مسئوالن امنیتی هم دیده می اعتراضات معیشتی نیز هست.

سال جاری  در جریان اعتراضات آبان .«12کنددشمن برای اقدام علیه ما از جامعه زنان استفاده می»مسئوالن نظامی گفته بود که 

های اجتماعی منتشر شد. از جمله زنی سفیدپوش که در میانه اتوبانی در تهران، تصاویری از حضور زنان در این اعتراضات در شبکه

ت خواسآباد لرستان که از جمعیت معترض میخواست به اعتراضات بپیوندند. یا زنی در خرمها میگرفت و از آنجلوی خودروها را می

                                                           

 . 8911، تهران: آگاه: «کار در ایرانطبقه و »سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، . 91 
 . زندگی همچون سیاستآصف بیات: . 91 

 . 8911،ونگارتهران: نقش ،اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاريمومنی، فرشاد  . 91 

  ترجمه فاطمه صادقی. ،زندگی همچون سیاستآصف بیات: . 93 

 . 8911: وتوسعهدانش ،«غیررسمی؛ مطالعه موردي شهرستان مشهدبررسی وضعیت شاغالن بخش »احمدی شادمهری، محمدطاهر . 11 

 .8911، تهران: آگاه: «طبقه و کار در ایران»سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، . 18 
 . 9/3/8931، فارس. سردار فدوی، خبرگزاری 11 



15 
 

هایی که سرپرست خانوارند و هیچی در دستشان زن»زد: آباد اصفهان که فریاد میال عمومی آسیب نزنند، و یا زنی در نجفکه به امو

در .« 13هایی که سرپرست خانوارند برسیدنیست چه کار کنند؟ به داد مردم برسید! به داد مردم برسید مسئولین! به داد این زن

داری ویژه زنان داری و میدانمیان»همین نکته اشاره شده و برای مثال در یک مورد آمده که:  های داخلی نیز بههای رسانهگزارش

ای در لیدری سال، نقش ویژه35تا  38ویژه حومه تهران، زنان ظاهراً رسد. در نقاط متعدد بهدر اغتشاشات اخیر، چشمگیر به نظر می

 «.11اند، خود جای سؤال داردیر، زنان به مهره میداندار تبدیل شدهاغتشاشات به عهده دارند. اینکه چرا در اغتشاشات اخ

، جمعیت فعال در هر سال به طور 1397های مجلس منتشر کرد، طی سه سال منتهی به بهار مرکز پژوهشاخیرا بنا بر گزارشی که 

نسبت به فصل  1397اند. اما در بهار بودهدرصد از آن مردان و مابقی زنان  53هزار نفر افزایش داشته است که تقریبا  957متوسط 

مرکز آمار ایران در بهار  اطالعاتش بر اساس گزارشنمودار زیر که  .15هزار نفر کاهش داشته است13مشابه سال قبل، جمعیت فعال 

اهش براین کهای قبل رشد داشته، بنادهد افزایش در جمعیت در سن کار کشور در این فصل نسبت به سال، نشان می16اخذ شده 97

کاهش کند که تصریح می درباره این مسئله هامرکز پژوهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد از بازار کار رخ داده است. گزارش

معیت فعال زنان این رویه در کاهش ج و  جدی در جمعیت فعال بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده

 بسیار مشهود است.

 

 لهر سال نسبت به بهار سال قب. تغییرات در جمعیت شاغل در بهار 1نمودار شماره

 

 های مجلسمرکز پژوهش ماخذ:

                                                           
 . 1/3/8913رادیو زمانه،.19 

 . 11/1/8931، فارسو خبرگزاری  صبح نو.11 
 8/5/8931، «8931تحلیل شاخص های بازار کار در فصل بهار »، هاي مجلس شوراي اسالمیپژوهشمرکز . 15 

  .8931بهار  ،«چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار» دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری، مرکز آمار ایران،. 11 
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های مجلس در مورد بیکاری به این نکته اشاره کرده که کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و گزارش مرکز پژوهش

که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، دهد جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می

 71اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب و از بازار کار خارج شده افراد بیکار از جستجوی کار دلسرد شده

 درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تامل و توجه است. 

نسبت به فصول مشابه در سه سال  1397آید که اگرچه نرخ بیکاری در فصل بهار ها این نتیجه به دست میگزارش مرکز پژوهشاز 

های بازار کار، باید توجه داشت کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال هش داشته است اما با توجه به سایر شاخصاخیر کا

 نتایج برآوردهای مرکزقابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده است. 

 3/09شدند نرخ بیکاری کل کشور به صورتی که این افراد از بازار کار خارج نمی دهد درهای مجلس نشان میپژوهش

درصد بیشتر است. درواقع درصورتی که افراد خارج شده از بازار کار  0/9رسید که  نسبت به نرخ اعالم شده درصد می

درصد نیز افزایش  9/0ت بلکه یافدرصد کاهش نمی 9/0همچنان متقاضی شغل بودند نه تنها بیکاری  0939در فصل بهار 

 یافت.می

 1397. تغییرات نرخ بیکاری با لحاظ جمعیت غیرفعال در سه ماه اول 1جدول شماره

 

 های مجلسمرکز پژوهش ماخذ:

منتشر کرده و در آن  96تا زمستان  93تری هم درباره تحوالت بازار کار ایران در دوره پاییز های مجلس گزارش مفصلمرکز پژوهش

ای جوانان و افراد دار یهای بیکارنرخکه با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، تصریح کرده 

های گذشته قرار گرفته است. در این گزارش به نرخ بیکاری ت نامطلوبی نسبت به سالتحصیالت دانشگاهی در وضعی

های کرمان، اردبیل و کرمانشاه اشاره شده که به ترتیب ( سال دارای تحصیالت دانشگاهی در استان13تا  07زنان جوان )

های مختلف کشور است ل در استاندرصد است. این ارقام بیانگر یک وضعیت بسیار نامتعاد 8/59، 1/59، 7/53، 3/98

همچنان این ارقام نگران کننده و  0939و با وجود کاهش جزیی نرخ بیکاری در فصل تابستان و زمستان سال 

  .17زاستبحران

 

                                                           
 .8931، شهریور «8931تا زمستان سال  8939ایران در دوره پاییز سال بررسی تحوالت مهم بازار کار « ،شوراي اسالمی هاي مجلسمرکز پژوهش. 11 
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 های سیاه و سفید به دنیای رنگیحمله پرنده :69و آبان  69 بحران معیشت در اعتراضات سراسری دی

زنم، ندارم، به پیغمبر گیرم و ماهی چهارصدهزارتومان فقط بنزین میهزارتومان حقوق میماهی یک میلیون و دویست »

دارم، خرم، نبار لباس میگیری من سه سال یکقسم ندارم... به این درجه قسم ندارم... تو سالی دوبار )لباس( استحقاقی می

 .«17مجبورم

 (1397ماه خطاب به مامور پلیس، آبان یکی از معترضینهای )از صحبت

هایشان دارند خریدیم! چند نفر اینجا کشته دادند؟ عزادارها در خانهرفتیم نان میما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم می»

اش آمد در خیابان بچهاش منافق است؟ اش داعشی است؟ مگر بچهاش چه کار کرده است؟ مگر بچهکنند. مگر بچهگریه می

ار کیه؟ فهمی بیکام اما بیکارم... بیکارم.... میام... بابا من نان ندارم بخورم. من خودم لیسانسهیک داد زد گفت بابا من بیچاره

 «.19زنش را طالق داده. گفت پول این زن و بچه را ندارمرفته سراغ دارم از بیکاری 

 (1397های مردم ماهشهر، آذر )از صحبت

ماه سابقه در چهار دهه پس از انقالب بود و اگرچه بعد از چند روز خاموش شد، اما در آباناتفاقی بی 96ماه اضات گسترده دیاعتر

اما  96توان آن را ادامه اعتراضات دی بار در واکنش به گرانی بنزین، شکل گرفت که میموج دیگری از اعتراضات سراسری، این 97

وتاه واکنشش ای کست. با اعالم شبانه افزایش قیمت بنزین، جامعه در شوکی عجیب فرو رفت و سپس با فاصلهتر دانبا ابعادی گسترده

توان گفت که جامعه هنوز به ماه هنوز ادامه دارد و میباره قیمت بنزین و اعتراضات آبانرا به این شوک نشان داد. تبعات افزایش یک

 ماه وجود دارد.آبانوقایع های بسیاری درباره شرایط عادی برنگشته است و همچنان پرسش

است. بدل شده دلیل اصلی اعتراضات مردم به بحران معیشت توان گفت که می 97و آبان  96ماه حال بر اساس وقایع دیبا این 

آنها  شان نسبت بهپراکندهها است در اعتراضات هایی از جامعه سالتبعیض، گرانی، بیکاری و تورم از جمله مضامینی است که بخش

های اقتصادی فقرزا تا امروز دو موج گسترده اعتراضات سراسری در با عدم ایجاد تغییرات ملموس و تداوم سیاستاما  ادنددشعار می

 . جامعه ظهور کرده است

راحتا اشاره شده بود در سال ارایه داد، ص در گزارشی که سال گذشته موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی درباره افزایش دستمزدها 

در چند سال اخیر بسیاری از کارشناسان نیز درباره تبعات ادامه وضع . 58شاهد گسترش اعتراضات کارگری و معیشتی خواهیم بود 97

                                                           
 یکی از ای که با گوشی همراه گرفته شده،چندثانیهکند. این ویدیوی صحبت میروی او ایستاده است و در آن یکی از معترضان خطاب به مامور پلیسی که روبه 31ماه فیلمی کوتاه که مربوط به اعتراضات آباناز  .11 

  منتشر شد.وحیدآنالین های پربازدید تلگرامی نظیر زبان و نیز فضای مجازی و کانالهای فارسیماه بود که در تلویزیونهای منتشر شده از اعتراضات آبانپربازدیدترین فیلم
  منتشر شد. 8931آذر  11بار . از گزارش میدانی حامد هادیان از ماهشهر که اولین13 

  .8931، اسفند «مزد حداقلی و بازتولید فقر»، پژوهش تامین اجتماعیموسسه عالی . 51 
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. 51رویمپیش می« قحطی»و  «شورش»بارها گفته بود به سمت اند از جمله حسین راغفر که موجود اقتصادی هشدارهای صریحی داده

 گوید: می 96ماه همچنین محمد مالجو در تحلیل اعتراضات دی .52نامیده بود« دعوت به شورش»را هم  97همچنین بودجه سال  او

های اقتصاد کالن در وضعیت ترین شاخصام به وضعیت نامطلوب اصلیتمامی آشکار است. اشارهبستر انتشار اعتراضات مردمی به»

ها محصول عملکرد درازمدت نوعی اقتصاد سیاسی ناسالم در ایرانِ بار این شاخصنابرابری. وضعیت اسفکنونی است: تورم، بیکاری، و 

های این اعتراضات چه بر شعلههای اقتصادی است. اما آناخیر است. بنابراین ماهیت اعتراضات سراسری مردمی اصوالً نارضایی چهار دهه

 «.53ی ایرانیان استی همههایی از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی در زندگی روزمرهاقلدمد نارضایی گسترده از فقدان حدقوت میبه

نظرات مختلفی درباره این وقایع منتشر شد اما به طور رسمی دو نشست برگزار شد که در آن کارشناسانی  96ماه پس از اعتراضات دی

م ه ایم چرا کهکوتاه بر نظرات مطرح شده در این دو جلسه کرده های فکری مختلف نظراتشان را بیان کردند. در ادامه مروریاز طیف

دهد که با آرام شدن جامعه پس از وقایع های مختلف فکری درون حاکمیت است و هم تا حدودی نشان مینشان دهنده نظرات طیف

هم چیزی دور از انتظار نبوده  97ماه توان گفت که اعتراضات آباننظر میهای اعتراضات نشده و از اینماه توجه چندانی به ریشهدی

های ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامیکه با عنوان بررسی نشستی ای از نظرات مطرح شده در چکیده 1است. در جدول شماره 

 .51قابل مشاهده است. ه بودبرگزار شد 96ماه دی

 96ماه ابعاد دیشده در نشست بررسی مطرحای از نظرات . چکیده2جدول شماره

های غیرقابل تحمل، کارد را به استخوان مردم رسانده است. بحران کارکردگی ساختار قدرت، نظام نابرابریو  عدالتیبیبحران  فرشاد مومنی

 های موجود است. حکمرانی و بحران مشارکت در بازارهای سیاست از جمله بحران

توان به مدرن نمیمان به جهان را تغییر دهیم چراکه با این روش پیشبه وجود آورده و باید نگاههای متعدد فساد کاریموازی ترکمانیعلی دینی

 خوبی حکمرانی کرد. 

 

 امیر محبیان
 چهار کاهش امید به آیندهها و از نظام در ذهن توده ش انتظارات، کاهش امکانات، ایجاد و پیدایش تصویر ناکارآمدیافزای

ای حل نشده باقی مانده زیرا مشکلی که شنیده نشود ای نوپدید بود و مسئلهماه هستند. اعتراضات از طبقهعامل اساسی اتفاقات دی

 شود. ای که حل نشود تبدیل به اعتراض میشود و مسئلهتبدیل به مسئله می

محمدامین 

 رادقانعی
ای و ایدئولوژیک جمهوری اسالمی و تعهدات ملی است. بین تعهدات منطقه جمدار، دوگانه و غیرمنسشکافنظام سیاسی ایران 

ده های آینها در سالگونه که کاهش منابع اقتصادی و اقتدار دولت ممکن است به تکرار پدیده ناآرامیداخلی شکاف وجود دارد. همان

 انجامد.ای میین پدیدههای جدی در دورن خودش است نیز به چنبینجامد، چنین نظامی که دارای شکاف

هد خوااست که وجود دارد و این احساس در جامعه وجود دارد که کسی نمیناکارآمدی این نه احساس یا تصویر ناکارآمدی بلکه خود  محمد فاضلی

 مسئولیت بپذیرد. 

  

                                                           
 . 11/1/8931، بهارنیوزد، ب اراده ملت ایران در کانون توحینهمین کنگره حز. حسین راغفر، سخنرانی در 58

 . 88/88/31 ،فرارو. حسین راغفر، 51 

 . 81/81/8931، زمانه رادیو. محمد مالجو، 59 
 . 1/88/8931، خراسان. به نقل از روزنامه 51 
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ای از چکیده 3جمهوری برگزار شد که در جدول شماره های استراتژیک ریاستدر مرکز بررسی 96ماه درباره وقایع دینشستی هم 

 .55ایمنظرات مطرح شده در آن نشست را مرور کرده

 96ماه جمهوری درباره دیهای استراتژیک ریاستای از نظرات مطرح شده در نشست مرکز بررسی. چکیده3جدول شماره

محمد آقاسی 

)رئیس مرکز 

 ا(ایسپ

هایی که طی سال گذشته از در نظرسنجیکردیم. را می 96ماه بینی وقوع اتفاقاتی نظیر دیهای پیشین پیشبر اساس نظرسنجی 

داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر به آینده بودیم. این موضوع نشان می افت امید مردمسوی ایسپا انجام شد، در نتایج شاهد 

 ات اخیر در حال حرکت است. ضاعترا

 الدین آشناحسام

 

تری از سوی افکار عمومی مواجه شوند. مردم های محکمگیرند باید منتظر باشند که با سیلیکسانی که افکار عمومی را نادیده می

دیر شده است. باید باور رسد معموال دیگر زمان برای اصالحات ظاهرا صدا ندارند، اما آن زمان که صدای آنها به سیاستمداران می

گیران بود و اگر این هشدارها را جدی نگیریم با فاجعه مواجه خواهیم شد. ماه هشداری جدی برای تصمیمکنیم که اعتراضات دی

ه ا به نحوهای گوناگون باشیم. بنکنیم که در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزهبینی میاگر روند کنونی اصالح نشود، پیش

مواجه شویم. این  خشونتهای پایین جامعه به اعتراضات و احتمال افزایش جدی مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک

 اعتراضات مهر اقتصادی خورده اما الیه زیرین آن سیاسی و اجتماعی است.  

حمیدرضا 

 پورجالیی

از آنها نیز با اعتراض مخالفت دارندیعنی اینکه جامعه آماده درصد  58درصد از جامعه مخالف وضع موجود هستند اما  75اینکه 

 .اصالحات است

سیدحسین 

 زادهسراج

دهد که هنوز اکثریت مردم ایران رویکردشان اصالح است، فهم این های انجام شده نشان میهای حاصل از نتایح نظرسنجیداده

 موضوع برای صاحبان قدرت موضوعی بسیار مهم است. 

هایی مواجه است که سقف شرایط بهبود وضعیت را بسیار مسئله ای که امروز با آن مواجه هستیم این است که کشور با ابرچالش  نیلیمسعود 

 لتحمی بیرون از وجه هیچ به و شده اخذ گذشته دهه چند طی که است تصمیماتی از ناشی نیز وضعیت این پایین آورده است و

 .است نشده

محمدمهدی 

 مجاهدی

گردند انتظار داریم چهره کنند و هر بار که باز میاین اعتراضات دو خصلت دارند؛ یکی اینکه تناسخی هستند و چهره عوض می

شان با دفعه قبل متفاوت باشد. دومین خصلت اعتراضات اخیر در آکاردئونی بودن آنهاست به این معنا که باز و بسته بیرونی و خیابانی

  .رسد در شرایط فعلی در آن حالت قرار داریم نباید به عنوان پایان ماجرا تلقی کردها که به نظر میشوند و در بسته شدنمی

محمدرضا 

 پورجالیی

ها به سیاستهای اقتصادی دولت معترض بودند در حالیکه شش ماه درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی 78با توجه به اینکه بیش از 

رسد دولت برای شکاف واقعیات اقتصادی و روندها و تصویر مردم از این حانی رای دادند به نظر میمیلیون نفربه رو 21قبل بیش از 

های را بپذیرد و با آن صلح کند وبه گروه چندپاره بودن جامعه ایرانرسد که حاکمیت باید عمیقا به نظر می .واقعیات باید فکری بکند

نها این احساس را بدهد که شنیده می شوند تا در یک فرآیند چند ساله از میزان راضی و ناراضی حق نمایندگی بیشتری بدهد و به آ

 .ناامیدان از اصالح در کشور کاسته شود

نزدیک بودن فاصله نفی روحانی و نفی کل حاکمیت به این معنا است که یکی از ثمرات کمک نکردن به دولت و رها کردن آن ، می  عبداهلل گیویان

 . نیز باشدتواند نفی حاکمیت 

در این زمینه چنانچه که اصالح در حکمرانی مساله اصلی ما است باید به دنبال اعتراضات اخیر به معنای کالسیک شورش فقرا نبود.  عبدالعلی رضایی

یری پذای شکل دهیم که اصالحتوان دریای مطالبات مطرح شده در اعتراضات اخیر را به گونهپاسخ این پرسش باشیم که چگونه می

 .سیستم طی آن ممکن شود

 

 توان این نتیجه را گرفت که: شود، میاز مجموعه نظراتی که در دو جدول فوق مشاهده می

 بینی بوده است.قابل پیش 96ماه وقایع دی -

 دلیل اصلی اعتراضات مسایل اقتصادی و معیشتی بوده هرچند که در ادامه با مسایل سیاسی هم پیوند خورده است. -
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 آینده به طور ملموسی در جامعه کاهش یافته است. امید به -

 است.بوده بینی ، در صورت تداوم وضعیت موجود، قابل پیش96ماه وقوع اعتراضاتی نظیر دی -

رخ داده و هنوز ابعاد واقعی این اتفاق روشن نیست. اما  97ماه تری در آباناعتراضات گسترده 96ماه دو ساله از دی اای حدودبا فاصله

چه راهکارهایی برای  96ماه توان این پرسش را مطرح کرد که نظام سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی پس از دیجا میا همینت

 96ماه پیشگیری مجدد از اعتراضات سراسری انجام داده است. همچنین باید به این نکته هم توجه کرد که بعد از اعتراضات دی

ود اما اعتراضات معیشتی در قالب اعتراضات کارگری، بازنشستگان و معلمان ادامه داشته و اگرچه اعتراضات عمومی خاموش شده ب

رخدادی هم  97ماه توان گفت که اعتراضات آبانرو میدر مواردی نظیر اعتراضات هپکو از فرم آرام اعتراض خارج شده بود. از این

بسیار  57و هم به گفته فعاالن سیاسی 56نهادهای رسمی و امنیتیه روایت بهم  97ماه دور از انتظار نبوده است. اگرچه اعتراضات آبان

های و هم از نظر سوژه -گرانی و وضعیت معیشتی فقر و -ه اعتبار درونمایه اصلی اعتراضاتبوده، اما ب 96ماه تر از اعتراضات دیگسترده

دی معیشتی و اقتصاو سراسری دو اعتراض گسترده را توان آنها زیادی به یکدیگر دارند و از این حیث میهای شباهت ؛اصلی اعتراض

  اند.های دهه نود رخ دادهنیمه دهه نود بدانیم که بر بستری از اعتراضات گسترده اما پراکنده معیشتی در تمام سالدر 

 

 69ماه آبانها از اعتراضات نکاتی کلی درباره بازنمایی رسانه

 توان نخست به چند نکته مقدماتی اشاره کرد:می 97ماه ای درباره اعتراضات آباندر تحلیل کلی فضای رسانه

ای افکار عمومی های رسانهرو واکنشماه قطع بود و از اینترین رسانه جهان امروز، اینترنت، در روزهای اعتراضات آبانمهم -

 ه است.در داخل کشور با تاخیر منعکس شد

های داخلی به طرز آشکاری نسبت به اعتراضات سکوت کردند و به جز روایت در روزهایی که اعتراضات در جریان بود، رسانه -

 شد.ها دیده نمیشد تقریبا هیج روایت دیگری در رسانهرسمی که از سوی مقامات رسمی ارایه می

ران ای»زبان خارج از کشور و خاصه های فارسیاینترنت، تلویزیونهای داخلی و نیز قطع بودن رسانی رسانهدر غیاب اطالع -

یع به بازتاب گسترده و البته دلبخواهی وقا «ایران فردا»و « صدای آمریکا» ،«وتومن« ،«فارسیسیبیبی»و بعد « شنالناینتر

 پرداختند.

ماه کمک کرد اما از ه به خاموش شدن اعتراضات آبانهای داخلی، اگرچقطع کردن اینترنت و بازنمایی دیرهنگام جامعه در رسانه

سوی دیگر باعث شد تا نقطه ثقل ماجرا نادیده گرفته شود. برخی از مقامات رسمی کشور معتقد بودند که اینترنت باید زودتر قطع 
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اگرچه تمهیدی امنیتی  ،96اه مو فیلتر تلگرام در دی 97شد. قطع کردن اینترنت در آبان ماه تا از دامنه حوادث کاسته می 57شدمی

 به همراه دارد که قابل تامل است.بوده است که به خاموش شدن اعتراضات کمک کرد، اما از سوی دیگر تبعات بلندمدتی 

نیاز به قطع کردن اینترنت، به طور کلی، وجود داشت و این مسئله به  97نیاز به مسدود کردن تلگرام بود در آبان  96اگر در دی ماه 

مسئله نه تلگرام یا  97و آبان  96ماه دهنده گسترش ابعاد ماجرا باشد. واقعیت این است که در اعتراضات دیتواند نشاننهایی میت

 اینترنت، بلکه وضعیت اقتصادی جامعه به طور کلی بود. 

عی خاموش کردن صداهای اعتراضی توان گفت که قطع کردن اینترنت یا مسدود کردن ابزار ارتباط جمعی، به نواز منظری متفاوت می

در یک نظرسنجی ملی  ،96مردم و ایجاد گسستی عمیق میان روایت رسمی و روایت از پایین جامعه است. در روزهای پس از آبان 

 شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقد بودند که فیلترینگ تلگرام باید هرچه 5809 پرسیده شد که «فیلترینگ تلگرام»درباره از مردم 

درصد نیز  1107 فیلترینگ تلگرام باید برقرار باشد و اعتراضاتدرصد بر این باور بودند که تا پایان  1702 زودتر برطرف شود. همچنین

. تلگرام امروز موضوع حایز اهمیتی نیست اما اشاره به این نکته مسئله 59معتقد بودند که فیلترینگ تلگرام برای همیشه باید تداوم یابد

چقدر در راستای اقناع و رضایت افکار عمومی تالش ایم و چه آموخته 96ماه کند و آن اینکه از اعتراضات دیتری را مطرح میمهم

 ایم؟کرده

در روزهایی که اینترنت  است؛ تامل ای قابلماه حاوی نکتهآبان ها در روزهای اعتراضاتهای ما درباره وضعیت انتشار روزنامهیافته

ها نه تنها افزایش نیافته بلکه با افتی ملموس هم تیراژ و فروش روزنامه های اجتماعی غیرممکن بود،قطع و دسترسی جامعه به شبکه

ترسی نداشته باشد، برای آگاهی از اخبار به سراغ های اجتماعی هم دسروبرو بوده است. این یعنی حتی اگر جامعه به اینترنت و شبکه

قدر از فضای جامعه دوره ماه آنهای کشور در روزهای اعتراضات آبانتوان گفت که روزنامهمی رود و حتی از این فراتر،ها نمیروزنامه

صل شدن اینترنت، یکی از کاربران بعد از و شان در مقایسه با روزهای قبل از اعتراضات کاهش هم داشته است.اند که فروشبوده

سایت دیوار  های اجتماعیهای پربازدید هم بوده نوشته بود که در نبود شبکهها یا توییتتوییتتاپاتفاقا جزو  که اینترنت در توییتی

  دیوار# اینستاگرام، و توییتر جای نداشتم  اینترنت  که مدتی در» کرده:کند را چک میهای رایگان منتشر میها و آگهیکه نیازمندی

 تاحقیق که دارن وجود فامونااطر همین در چیزهایی. کنجکاوی و شگفتی روی از بعد اما حوصلگی،بی سر از ابتدا. کردممی چک رو

 «.کنممی بازگو رو دیدم که چیزهایی از بعضی ، رشتو# این در. نداشتم خبر ازشون خودم

ت که باعث شده اسماه دهد که گرانی بنزین، قطع کردن اینترنت و اعتراضات آباننشان میهای ما در بررسی توییتر یافتههمچنین 

ها بوده یتها بیشتر از تویاز ابتدای آذرماه رفتار کاربران ایرانی توییتر دچار تغییر بشود. تا پیش از این تاریخ همواره میزان ریتوییت

توانند شان را با ریتوییت کردن نمیاند که احساسات منفی یا خشمر این احساس شدهماه، کاربران توییتر دچااما در پی اتفاقات آبان

 دهد. این وضعیت را نشان می 3اند. نمودار شمارهتخلیه کنند و روی به توییت کردن آورده
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 ماه. روند تغییر رفتار کاربران توییتر پس از وقایع آبان9نمودار شماره 

 

ماه، دولت، منتقدان دولت و صداوسیما به عنوان با وقوع اعتراضات آباندرباره اقناع افکار عمومی وجود دارد. کلیدی دیگر نیز  نکته

رسد این ای که اینک بسیار عجیب به نظر میرسانه ملی بارها یکدیگر را متهم به عدم تالش برای اقناع افکار عمومی کردند اما نکته

که چند ماه پیش خود دولت بر آن تاکید کرده است. مرکز  بودهچیزی ین دقیقا برخالف آناست که شیوه اجرای افزایش قیمت بنز

، در مردادماه امسال نشستی تخصصی با 68جمهوری، بنابر خبری که در سایت مرکز در دسترس استهای استراتژیک ریاستبررسی

برگزار کرده است. اگرچه « تنش میان مردم و دولت های کاهشهای انرژی و راهبررسی تبعات اجتماعی اصالح قیمت حامل»عنوان 

یک از اما به هیچ ،(15/5/1397روز دقیق برگزاری این نشست نیز  اعالم شده) کردهمنتشر آذر  9در تاریخ که این مرکز  گزارشیدر 

ر دشست پرداخته است. بندی نکات مطرح شده در این نای نشده و گزارش صرفا به ارایه جمعکنندگان در این جلسه اشارهشرکت

جمهوری ارایه شده است. پرسش اصلی که در اینجا های استراتژیک ریاستنکات مطرح شده در نشست مرکز بررسی 1جدول شماره 

ی بندقبل از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین با برگزاری نشستی به چنین جمع هشود این است که اگر دولت چند مامطرح می

توان پرسید که در شیوه اجرای افزایش قیمت بنزین به کدام قا برخالف آن عمل کرده است؟ به عبارتی اینک میرسیده است چرا دقی

 یک از نکات مطرح شده در جدول زیر توجه شده است؟

 «میان مردم و دولتهای کاهش تنش های انرژی و راهبررسی تبعات اجتماعی اصالح قیمت حامل»بندی نشست تخصصی با عنوان . جمع1جدول شماره

اجماع میان 

مسئوالن و 

 نخبگان

کننده انتخاب صحیح و موفقیت طرح است. پس الزم است میان مسئوالن حاکمیتی و اجماع میان مسئوالن و نخبگان، تضمین .1

سی، اجامعه نخبگان بر سر چگونگی این اصالحات توافق حاصل گردد. تا در صورت داشتن تبعات منفی در سطوح اقتصادی و سی

 . سرمایه اجتماعی دولت کاهش پیدا نکند
آغاز اصالحات 

ساختاری 

 جانبههمه

 ی اقتصادی مانند اصالح نظام بانکی، مالیاتی و ... دارد و تنها اصالح نظام یارانهجانبهایران نیاز به اصالحات ساختاری همه .2

گویی به باشد. بنابراین دولت در وهله اول باید توان پاسخ تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور کافیهای انرژی نمیحامل

های انرژی شروع کند و از تأثیرات مثبت این خواهد اصالحات ساختاری را از حاملاین سؤال جامعه را داشته باشد که چرا می
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 های اقتصادی نیز با جدیتوزههای اقتصادی با مردم سخن گوید و درنهایت یادآور شود که اصالحات دیگر حاصالح بر دیگر حوزه

 ت. در دستور کار دولت اس

زوم گفتگو با ل

 مردم

باره ای از طرف دولت برای مردم دراینهای انرژی، طرح مسئلهحامل الزم است قبل از اجرای هر طرحی پیرامون اصالح یارانه .3

-این اصالحات از قبیل استفاده بهینه از فرآورده صورت گیرد و دولت به تبیین طرح مد نظر خود بپردازد. باید اهداف چندجانبه

پذیری صنایع تولیدی و خدماتی، افزایش منابع در اختیار دولت برای وری و رقابتهای فسیلی، افزایش بهرههای انرژی سوخت

های کاهش انگیزه زیست، افزایش رفاه خانوار وها و کاالهای عمومی، حفظ محیطانجام وظایف اساسی همچون تأمین زیرساخت

 .قاچاق سوخت برای مردم تشریح شود

افزایش سرمایه 

 اجتماعی

های نفعان عدم اجرای طرحهمچنین ضروری است دولت به سراغ افزایش سرمایه اجتماعی رود به این صورت که مخالفان و ذی

دالیل عدم موافقت خود را در جامعه مطرح کنند.  ها بخواهدهای انرژی را به مردم معرفی کند و از آنمربوط به اصالح یارانه حامل

عالوه در طی گفتگو شود. بههای انرژی تفکیک و به مردم معرفی پس به این صورت منافع مشروع و نامشروع حاصل از یارانه حامل

و با بعات اجتماعی از دل گفتگگیرد بلکه طرحی با کمترین تتنها زمان کافی برای اقدام در اختیار دولت قرار میو تعامل با جامعه نه

پردازد. البته الزم به ذکر است که مردم انتخاب خواهد شد. تنها در این صورت است که دولت حداقل هزینه تبعات اجتماعی را می

 .های انرژی را داشته باشدثباتی بعد از اصالح قیمتی حاملدولت باید آمادگی پذیرش سطحی از بی

دستاورد ملموس 

 مردمبرای 

دولت برای اجرای چنین اصالحاتی نیاز دارد در ابتدا سرمایه اجتماعی خود و اعتماد مردم را باال برد. مردم باید احساس کنند که 

ها ختم خواهد شد. تنها در این صورت های انرژی هستند و این اصالحات به افزایش رفاه آنگیرنده اصلی عواید اصالح یارانه حامل

 .تواند مردم را با خود برای شروع این اصالحات همراه کنداست که دولت می

گذاری بازار های انرژی باید با کاهش حداکثری مداخله دولت در نظام قیمتطرح انتخابی دولت برای اصالح قیمت حامل .1 شفافیت

شخص صورت روشن برای مردم مهای انرژی بههای انرژی همراه باشد. همچنین باید عواید حاصل از آزادسازی قیمت حاملحامل

 د.باشد که صرف چه چیزی خواهد ش

 

 

 ترها از نمایی نزدیکرسانه

 تر شدنهای منتقد دولت نخست به حمایت از اعتراضات پرداختند و سپس با گستردهبرخی جریان 96ماه اگر در آغاز اعتراضات دی

های داخلی در مواجهه با تری از رسانهصدای یکسان 97ماه توان گفت که در اعتراضات آباناعتراضات آن را محکوم کردند، می

رچه گشت و ههای داخلی در بازنمایی اتفاقات برمیهای رسانهشی از این صدای یکسان به محدودیتاعتراضات شنیده شد. اگرچه بخ

 شنیده شد. داخلیهای تری از برخی رسانهکم صداهای متفاوتاز اعتراضات آبان ماه فاصله گرفتیم کم

ماه ن دانست صدایی واحد در محکومیت اعتراضات آبانکار یا اصولگرایاتوان آنها را مربوط به جریان محافظههایی که میرسانه اغلبدر 

شود، اما همین هم دیده می« 61به معترضان تریبون بدهید»در مواردی در خبرگزاری فارس مطلبی با عنوان شنیده میشود و اگرچه 

طنی پاسخی به گزارش های وهایی مانند اراذل و اوباش و تروریستخبرگزاری دو روز بعد در مطلبی دیگر با استفاده از برچسب

سو انتقاداتی از دولت از یکشود و ماه دیده میتر تحلیل درخوری درباره حوادث آبانهای این جریان کمدر رسانه. 62دهدخودش می

مسببان »های کیهان آمده بود: شود. برای مثال در یکی از گزارشها دیده میدر نحوه اجرای طرح و از سوی دیگر محکومیت اعتراض
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های دولت تدبیر و امید، ها و برنامهقد خود از حسن روحانی و سیاستاند که با حمایت و هواداری تمامصلی مشکالت کشور کسانیا

ای یا در نمونه« .63سفره مردم را کوچک و انبوهی از مشکالت و معضالت اقتصادی و معیشتی را بر ملت و نظام اسالمی تحمیل کردند

سرعت و نحوه عمل اغتشاشگران در حوادث روزهای اخیر پس از اعالم »طور آمده که: در تحلیل اعتراضات ایندیگر در روزنامه جوان 

ساعت از شروع عرضه بنزین با قیمت جدید، از آمادگی کامل شبکه نفوذ دشمن در مواجهه  21های جدید بنزین با فاصله کمتر از نرخ

ان از دهد که آنکند. نحوه حضور اغتشاشگران به خوبی نشان میدثی حکایت میآفرینی حداکثری در چنین حوااحتمالی برای نقش

های پنهانی سازی شده، شبکه ارتباطی مطمئن برای آنان تعریف شده، رزمایشها قبل سازماندهی شده، تجهیز شده، شبکهمدت

به در این میان البته باید  .«61دانن وارد شدهبرگزار کرده و با دریافت کدهای از پیش تعریف شده، از طریق شبکه ارتباطی به میدا

 خبرگزاری تسنیم اشاره کرد که روندی متفاوت را طی کرد و کوشید تا بر بعد اجتماعی و اقتصادی ماجرا تاکید کند.

رسمی هم تری از روایت طلبان، بعد از گذشت چند روز از اعتراضات صداهای متفاوتهای مستقل یا نزدیک به اصالحاما در رسانه 

ها و ها و سایتهای داخلی، روزنامهترین نظرات و نقدهای منتشر شده در رسانهبخشی از مهم 5در جدول شماره دیده شد. 

  ها، نقل شده است.خبرگزاری

 های داخلیماه در رسانه. بازتاب اعتراضات آبان7جدول شماره 

 عباس عبدی

فرهنگی که بخش عمده خود را در سبک زندگی،  -مواجه است؛ اولی حاشیه سیاسیجامعه ایران در شرایط کنونی با دو حاشیه 

تا  71های از آنجا که تعداد قابل توجهی از افراد به ویژه در سال د. دههای مختلف نشان میهای فردی و مشارکت در حوزهارزش

فرصتی گیر آوردند، به  77ور قدرتمند شدند و سال اند، وقتی به مربه این نتیجه رسیدند که حذف شده و به حاشیه رانده شده 92

هم  96در سال . موضوع انتخابات مهم باشد، همین وجهش مهم بود 77شکلی خود را نشان دادند. برای من بیش از آنکه در مسئله 

کار و غالبا افراد بیکننده در این اعتراضات دادن نداشتند، یعنی سطوح مشارکتافرادی خود را نشان دادند که چیزی برای ازدست

هم این دو گروه به هم  97در سال  .اندازی برایشان وجود نداشتکردن نداشتند و چشمکسانی بودند که راهی برای زندگی

رخ داد، این است که مسئله حاشیه ضعیف  97سنگ نباشد، اما به هم رسیدند. اتفاقاتی که در سال اند. شاید مشارکتشان همرسیده

 .65تتر شده اسکلیدی و فقیر خیلی

محمدمهدی 

 اسماعیلی

ها در حوزه اقتصادی، های دولتتوان به این نتیجه رسید که با تغییر سیاستنگاهی به اقصی نقاط دنیا از جمله اروپا میبا 

 درتقدم معها بستگی به نوع هاضمه و تحمل آن جامعه دارد. گیرد که کیفیت این واکنشهایی از سوی جامعه صورت میواکنش

درصدی نرخ بنزین بوده است.  388ها عمدتا به دلیل شوک اعالم افزایش یکباره کشور ما نیز خیلی مسئله حادی نبوده و ناآرامی

های اتوبوس به وقوع در تهران برای افزایش نرخ کرایه 56نمونه این اعتراضات حتی پیش از پیروزی انقالب اسالمی در سال 

 آید و اتفافاتی که قرار است تحولی در حوزه اقتصادی رخ دهد، غالبا اعتراضات اجتماعی نیز در پی میپیوست؛ بنابراین هر جای

های اخیر نکته جدیدی نیست که مختص ایران باشد؛ البته هدفم از بیان این بحث تقلیل اعتراضات اخیر نیست و قصدم این روز

ازی نیست که خیلی بخواهیم از دید اینکه ایران در حال یک فروپاشی بینانه ببینیم و نیاست که این موضوع را به شکل واقع

 .66اجتماعی است، به مسئله نگاه کنیم

 حسین راغفر
دانم. با این وجود تاثیر اعتراضاتی که در گذشته در کشور اتفاق افتاده نیز در اعتراضات ریشه و جنس این اعتراضات را اقتصادی می

هر کدام از اعتراضاتی که در گذشته رخ داده یک نقطه در حیات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران بوده اخیر خود را بروز داده است. 
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شوند و در آینده به اعتراضات به همین دلیل اگر به این اعتراضات پاسخ مناسبی داده نشود روی همدیگر انباشته می. است

ات گیری ما با اعتراضاخیر از نوع برخورد نظام سیاسی و تصمیم شوند. از سوی دیگر اعتراضاتتری تبدیل میتر و عمیقگسترده

توان این اعتراضات را از توجهی به اعتراضات گذشته است. نمیگذشته تغذیه شده است. اعتراضات مخرب اخیر محصول بی

ات بوده است. نوع اعتراضهای گذشته جدا کرد. در نتیجه اعتراضات اخیر به نوعی تجمیع اعتراضات گذشته تصمیمات اشتباه دولت

هایی که در روزهای ابتدایی اعتراضات در تهران رخ داد از جمله این عنوان مثال راهبندانتر از شهرهای دیگر بود.بهدر تهران مدنی

های مدنی بود. این در حالی است که در شهرهای دیگر کشور وضعیت به این شکل نبود و اعتراضات شکل مخربی به خود اعتراض

مسئوالن  اند.رفت. شکل اعتراض در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده اما همه این اعتراضات با توجه به سابقه قبلی شکل گرفتهگ

گذشته رسد این اتفاق رخ نداده و مسئوالن از اعتراضات نظر میبهاما  گرفتندهای الزم را میه درسباید از اعتراضات گذشت

 .67دانهای الزم را نگرفتهدرس

 نوید رئیسی

را به  1397ورزی و اعتراضات سال را به معنای زنگ خطر شکست اعتماد به نهاد مستقر سیاست 1396چنانچه اعتراضات سال 

عنوان زنگ خطر تنگدستی اقتصادی در نظر بگیریم، همه مواد الزم برای دستور پخت پوپولیسم در حال حاضر در کشورمان 

گری در فضای سیاسی کشور را تسهیل کند و از سوی تواند از سویی ظهور نظامیپولیسم میموجود هستند. این گرایش به پو

 تواند به عنوان فرصتی تاریخی دردیگر، کشور را به مارپیچی از تنزل اقتصادی وارد کند. در عین حال، تنگدست شدن اقتصاد می

چه به هر حال بازسازی اقتصاد و بازگشت به مسیر توسعه، خدمت تغییر بنیادین در نظام اندیشگی اقتصادی کشور قرار گیرد. گر

 .67دهای اقتصادی خواهد بوای از ریاضتمستلزم تحمل دوره

 امیرحسین خالقی

اغراق کرد؛ به اصطالح گرسنگان و پابرهنگان به خودی خود و به تنهایی هیچ وقت نمی « شورش گرسنگان»نباید درباره خطر 

سیاست رقم بزنند، برای همین عمر چنین اعتراض هایی با وجود شدت و تخریب زیاد آن، به زحمت به توانند تغییری اساسی در 

چند روز می رسد. درصد زیادی از آدم های حاشیه نشین و زحمتکش که برای گذران عمر مجبور به کار بام تا شام هستند، اساسا 

ه صورت محدود و توسط برخی رخ می دهد را هر دولتی، چه در فرصتی برای اعتراض جدی و ادامه موثر آن ندارند، آنچه هم ب

آنقدرها مساله حادی « شورش گرسنگان»پاریس، چه در تهران با آن برخورد می کند. از منظر سیاسی برای بسیاری از دولت ها 

 «طبقه»تا وقتی آن  نیست، از رقابت برخی گروه های سیاسی داخلی برای ماهی گرفتن از آب گل آلود اعتراض ها که بگذریم،

مشکل ساز، یعنی طبقه متوسط شهری، وارد اعتراض ها نشود اتفاق جدی نمی افتد. می توان ادعا کرد در بسیاری از موارد 

 .69تهیدستان و حاشیه نشینان در واقع تنها آش دستپخت این طبقه مشکل ساز را هم می زنند تا اینکه خود آشپز اصلی باشند

 احمد نادری

در  است. 96و سال دانم که نمونه مشابه هم داشت و آن هم اتفاقات دهه هفتاد نشینی میخ داد را جنبش اجتماعی حاشیهآنچه ر

های نئولیبرال آقای رفسنجانی و تیمشان در اکبرآباد، اسالم شهر، قزوین و مشهد به هایی در نتیجه سیاستدهه هفتاد شورش

چیزی که جنبش   هایی با جریانات اخیر داشت.های طبقه محروم بود که مشابهتشهایی داشت. اینها شوروجود آمد و کشته

 توانند روایت خود را به حوزهکند، راه نیافتن روایت آنها از منافعشان به حوزه عمومی است؛ یعنی نمینشینان را برجسته میحاشیه

ندارند. رسانه، شخص یا اشخاصی وجود ندارد که  State عمومی انتشار بدهند چون رسانه و صدایی در درون حاکمیت و اصطالحاً

های نئولیبرال از دهه هفتاد شروع شد و می بینید نتیجه اش دو سیاست .اینها را بازنمایی کند و نمایندگی آنها را به عهده بگیرد

شینان صدا داشتند و می غنی در جامعه است و مهمتر از همه این است که در دهه هفتاد هنوز حاشیه ن-قطبی وحشتناک فقیر

رزشی کردند و نظام اها و مسئولینی بودند که این صدا را نمایندگی میتوانستند روایتشان را به گوش مردم جامعه برسانند. رسانه

غنی نسبت به دهه -اوال دو قطبی فقیر 1397به گونه ای بود که صدا خود به خود منعکس می شد اما در جنبش حاشیه نشینی 

ه های آشکار نئولیبرالی بکجییلی شدیدتر شده، ناکارآمدی دولت نئولیبرال بیشتر خود را نشان داده و مهمتر از همه دهنهفتاد خ

 .78مردم هم بیشتر شده است
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 مصطفی تاجزاده

تر بود، بعدی هم غارتیتر و تر، خشنگسترده 96 از دی 97افتد. همچنان که آبان کنم که دیر یا زود باز هم اتفاق میبینی میپیش

تر خواهد بود اگر جمهوری اسالمی به سرعت به فکر این نباشد که با مردم آشتی کند و به سمت این تر و غارتیتر، خشنگسترده

 .71برود که رضایت و اعتماد و مشارکت آنها را جلب کند

 امیر محبیان

یه نشین وجود دارد شما فقط به جغرافیای اعتراضات نگاه کنید؛ به میلیون در ایران حاش 19تا  16اگر آمارها را نگاه کنید بین 

هایی است که به خصوص جاهایی که خشن شده است، بیشتر این مناطق، مناطق حاشیه نشین بوده است، یعنی شهرها و شهرک

تا االن  96شما از . انداض کردهوجود آمده و افرادی که در شهرهای اصلی نتوانستند زندگی کنند و دائماً به عقب رانده شدند، اعتر

ای حل شده است؟ اگر االن هم اعتراضاتی به خاطر بنزین شکل نمی گرفت قطعاً در مورد دیگری این اتفاق رخ نگاه کنید آیا مسئله

شود کنند که مسئله شان در حال حل شدن است اتفاقاً این مسئله هر چقدر که دورتر میمی داد چون مردم احساس نمی

اتفاقی که افتاد یک حرکت سیاسی بود که یکسری  77در سال  .شود و ما کارشناسان باید آژیر را به صدا در بیاوریمتر میسنگین

اصالً این موضوع نبود. عمده اعتراضات،  96بسترها هم داشت؛ یک جریان سیاسی هم سوار آن شد و از آن استفاده کرد اما در سال 

م اینگونه بود حتی شکل شعارها نیز در حال تغییر است و مسئوالن باید به دقت به این قضیه نگاه ه 97اقتصادی بود، در سال 

 .72دکنن

 محمد عاملی

در طول چهار دهه گذشته با دو نوع اعتراض سیاسی و معیشتی روبرو بودیم، که اعتراضات معیشتی نیز به دو دسته صنفی و غیر 

کت نیشکر هفت تپه از نوع اول اعتراضات معیشتی بودکه یک صنف و سندیکای شود.اعتراضات کارگری شرصنفی تقسیم می

 ها نیز کامال مشخصکرده بود و از شدت و حدت کمتری به لحاظ خشونت برخوردار بود و مطالبات آنکارگری آن را سازماندهی

ضات اعتراها است، عتراضات اخیر وسعت آنمتفاوت ا . نکتهاما اعتراضات اخیر، اعتراضات معیشتی از نوع غیر صنفی بوده است بود

های کند و شهرهای گذشته قضیه فرق میتنها در یک شهر یا حتی یک محله رخ دادند، اما در مورد اعتراضات روز دهه هفتاد

هد خوا اند، هرچند که خاصیت اصلی این وقایع موقتی بودن است و این اعتراضات به زودی پایانزیادی درگیر این اعتراضات شده

73تیاف
. 

 کمال اطهاری

 ای را که در آن گرفتار هستند و تله فضایی فقرکدام این افراد اغتشاشگر نیستند و فقط واکنش نشان دادند و خواستند تلههیچ

شکست  ساخت ناشی ازگویند که تله کامال انسانهای غیررسمی تله فضایی فقر میاست، بشکنند. در ادبیات نوین به سکونتگاه

های کمتر از پنج نفر از پوشش به دلیل حذف کارگاه 78گذارد و در دهه کم تأثیر میزده تعدیل کمهای شتابدولت است. سیاست

 دهک  فتتوان گرود که اکنون تقریبا به قطعیت میای پیش میروند. فضا تا اندازهای، این افراد بیشتر در تله فضایی فرو میبیمه

 .71ته نیسمبی اصال ایران در اول

 

 احمد توکلی

ش آوایی جامعه پیطور کلی از مسائل زیادی عصبانی هستند؛ زیرا سیر اداره کشور در چند سال گذشته به سمت اقناع و هممردم به

ها به شدن اعتراضنرفته و منجر به ایجاد خشم متراکم در میان عموم شده است که در روزهای اخیر سر باز کرده است. رادیکال

مفهوم اغتشاش از بیرون مرز است؛ اما به مفهوم اعتراض داخلی نیز هست. باید اذعان کرد معموال اقشار عادی دست به چنین 

اند. برای نمونه، اکنون چند سال است هر روی معترضان تنها به افزایش قیمت بنزین معترض نبوده زنند؛ اما بههایی نمیتخریب

نژاد رکود آغاز شد و همچنان تا امروز ادامه دارد. البته درباره مسئله ی پایانی دولت آقای احمدیهاایران در رکود است. از سال

عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم در رکود به گوید ما اکنون در رکود نیستیم؛ اما بهنظر وجود دارد و دولت میرکود اختالف

 .75کننددر کشور احساس نمیوجه رونق اقتصادی را هیچبریم. مردم نیز بهسر می

 محسن گودرزی

ها و طرد اجتماعی عینیت های اجتماعی، نابرابری، تبعیضرشدی است که به شکاف شهروند عاصی موجودیت اجتماعی روبه

ا ر توان مفهوم شهروند دعاصیبخشد. برای توضیح وقایع جامعه ایران یا به دست دادن تحلیل و برآوردی از وضعیت آبنده، میمی

نشینی را همراه با مفهوم شهروند عاصی بازخوانی کرد و به این نکته توجه های تغییریابنده تحلیل کرد. برای مثال، حاشیهدر زمینه

کردند، حال با مفهوم شهروند عاصی به نحو دیگری کرد که متغیرها یا عللی که پیش از این در یک زمینه اجتماعی معین عمل می

                                                           

  .81/3/8931، اعتماد آنالین. 18 
  .89/3/8931، تسنیم. خبرگزاری 11 
 . 11/1/8931، فرارو. 19 
  .81/3/8931، شرق. روزنامه 11 
 . 89/3/8931، شرق. روزنامه 15 



27 
 

های متعددی برای های مختلف اجتماعی حضور دارد. در جامعه ایران ظرفیتند عاصی در طبقات و الیهکنند. شهروعمل می

 .76ها به یک شکل نباشداعتراض وجود دارد. ممکن است درجه یا نوع بیان خشم در همه الیه

 عباس کاظمی

اض ناپذیری آن بلکه شدت و تکثیر شکل اعتربینیماه را از رویدادهای پیشین متمایز کرد، نه گستردگی و پیشآنچه اعتراضات آبان

، طبقه متوسط در عین حضور، جایگاه کانونی اعتراضی خود را از دست داده بود 97و آیان  97ماه در شهرهای متفاوت بود. در دی

، آن را ین اعتراضاتجایگاه نقش پررنگی یافته بودند. با توجه به شکل و سرشت اهای اجتماعی بیو طبقات متوسط پایین و گروه

انداز مثبت از آینده و در نتیجه خشونت عریان باید های عظیم طبقاتی، ناامیدی و فقدان چشمها و شکافدر بستری از نابرابری

 .77درک کرد

محمدمهدی 

 مجاهدی

خش مشکل این است که این ترین بگذارند. مهمزبانی، عمق و گستره بحران را با جامعه در میان میقرار با زبان بیفرودستان بی

های توزیع منابع و بازتوزیع منافع، سهمی شوند، و نه در چرخهشوند، لذا نه نمایندگی میگروه بزرگ به رسمیت شناخته نمی

شده تامین اجتماعی، های جبرانی در قالب شناختههای حمایتی و اتخاذ دیگر اشکال سیاستگیرند. تخصیص بستهعادالنه می

 .77قرار نیستواج فرودستان بیپاسخگوی ام

 

 و فضای مجازی های خارج از کشوربازتاب اعتراضات آبان ماه در رسانه

 توان در یکاند را میماه مخابره کردهزبان خارج از کشور درباره اعتراضات آّبانهای فارسیاگر نه همه اما اغلب آن چیزی که تلویزیون

های داخلی در فضایی که رسانههای سیاسی خارج از کشور. مصادره اعتراضات مردم در داخل کشور به نفع گروه جمله خالصه کرد:

آن  ها است بههایی که سالپرداختند یا در برابر واقعیت سکوت کرده و به دلیل محدودیتاعتراضات می و مغرضانه مجعولبه روایت 

زبان خارج از ایران به بازتاب گسترده وقایع فارسیهای تلویزیون دچارند امکان مانور چندانی در بازنمایی فضای جامعه نداشتند،

امعه ج طلبان را با عنوان تحلیل به خوردوتو به طور گسترده تبلیغات ارتجاعی سلطنتل و منپرداختند و مشخصا ایران اینترنشنا

هر  دهندای جعلی هستند و در تصویری که ارایه میها است که در حال ارایه روایتی از گذشتهدادند. این دو شبکه تلویزیونی مدت

قتصادی های ازبان منتشر کردند تحلیلهای فارسیدر میان آنچه تلویزیونکشند. اگرچه چیزی و از جمله تاریخ را به ابتذال محض می

تا . شدندمیگر جا زده طلب به عنوان تحلیلگرا یا سلطنتهای سیاسی واپسشد اما در اغلب موارد چهرهو اجتماعی هم دیده می

ات های داخلی در بازتاب اعتراضصدایی در رسانهکتوان گفت که در غیاب اینترنت و تمی جایی که به موضوع این گزارش مربوط است،

ا عنوان ای رضا پهلوی را بماه شعارهای کلیشهزبانی بردند که در ذیل پوشش وقایع آبانهای فارسیمردم، بیشترین بهره را تلویزیون

واقع آسیب زدن به معیشت مردم ها علیه ایران و درکردند. این طنزی تاریخی است که جریانی که مدافع تحریمخبر فوری منتشر می

های انهها در رساش مسئله معیشت است. البته شباهت برخی روایتثقلپردازد که نقطهبه تحلیل و دفاع از اعتراضاتی میعادی است 

 مونه،ن زبان نیز به همان میزان بازتابی از طنزی تاریخی است. تنها برای به دست دادن یکهای فارسیتندروی داخلی و تلویزیون

سی ادعای رهبری اعتراضات اشاره کرد که از واشنگتن دی فارسیسیبیدر بی های مضحک امیرحسین اعتمادیتوان به صحبتمی

 .78های او پرداختو در مقابل نیز خبرگزاری فارسی به بازنشر صحبت 79طلب را داشتهای سلطنتمردم توسط گروه
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حاوی نکات قابل تاملی است. در نمودار زیر موثرترین کاربران توییتر درباره تر از همه توئیتر نیز های اجتماعی و مهمبررسی شبکه

 شوند. اینترنشنال در صدر نمودار دیده میوتو و ایرانماه قابل مشاهده است که منموضوع اعتراضات آبان

 ماهدر اعتراضات آبان. موثرترین کاربران 4نمودارشماره 

 

 

نچه آمده تفاوت چندانی با آهای اجتماعی با محوریت اعتراضات معیشتی بپردازیم، نتایج به دستاما اگر به بررسی و تحلیل شبکه

 تباط با هشتگرهایی در ادهد چه هشتگکه نشان میشود در توییتر ارایه میابر هشتگی گفته شد ندارد. در ابتدا تصویری از 

 توسط کاربران استفاده شده است. یمعیشتاعتراضات 
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 تصویر و جدول مربوط به ابرهشتگی با محوریت هشتگ معیشت

 

 هایی که به اعتراضات معیشتی مربوطتوییتماه، تاثیرگذارترین و اعتراضات آباندر یک ماه اخیر یعنی پس از اعالم گرانی بنزین 

 در نمودار زیر قابل مشاهده است. اندکرده عتراضات معیشتی اشارها به اند یا به نوعیبوده

 ات معیشتی. تاثیرگذارترین کاربران در موضوع اعتراض5نمودار شماره

 

ر در ارتباط های یک ماه اخیاند تاثیرگذارترین توییتدو توییت رضا پهلوی که به نوعی به موضوع معیشت و اعتراضات معیشتی مربوط

 اند.با موضوع اعتراض معیشتی به لحاظ میزان بازدید بوده

 ماه منتشر شده بود به این شرح است: آبان 25توییت اول او که در تاریخ 
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 رایگان ایرانیان برای را رنج و  فقر  و اش،غیرایرانی حامیان برای را نفت آمد، کار سر بر برق و آب کردن مجانی وعده با که نظامی»

 «.باشیم داشته ایمان خودمان قدرت به ستکافی)...(.است کرده

 آبان با این متن منتشر شده بود: 29توییت دوم او نیز به تاریخ 

 و  کارگر  از ایران، در پهلوی فریاد که بدان. آوردمی یاد به و شناسدمی را همراهانش تاریخی سفر این در ایران ملت که بدان »)...(

 «.بوده خود مردم یاور همواره پهلوی که است؛ میهن نام سربلندی و ایرانی رفاه ایران، برای که تعصب، روی از نه جوان، و پیر دهقان،

 توییت پروانه سلحشوری بوده که عبارت است از: سومین توییت تاثیرگذار

 فقط که مردمی کنار در گرتخریب ایعده. دادند را بزرگ و کوچک جواب بازداشت، و گلوله با اما رساندند را اعتراضشان صدای مردم»

 دستور دین، نام به. شد مقایسه 1کربالی و جهانیجنگ با مردم، قمع و قلع .شدند داده قرار بودند، معترض معیشت خویش  وضع به

 «.شد صادر غیرملی سیمای در مردم شکنجه و ذبح

 

 گیرینتیجه

 71میشهحساب پرداخته نهایش با عنوان نویسنده مشهور ایتالیایی قرن بیستم و برنده نوبل ادبیات، در یکی از نمایشنامه داریو فو،

دهد. در روایت این اثر، مدتی است که موجی از گرانی (، تصویری از یک موقعیت اجتماعی ساده اما قابل تامل به دست می1975)

کاالها شروع شده و مردم هربار مجبورند با هزینه بیشتری کاالهای مورد نیازشان را خریداری کنند. اما آنچه ماجرای اصلی نمایش 

اند شود. گرانی یکباره شیر موجب تحریک مردمی که به خرید روزانه رفتهه یک روز ناگهانی گرفته میسازد، تصمیمی است کرا می

 اندرود. در مقابل، زنانی که به خرید رفتهخواهند شیر را به قیمت دیروز بخرند اما مدیر فروشگاه زیر بار نمیشود و آنها میمی

شوند. ای پرداخت کنند با شیرهای پنهان شده از فروشگاه خارج میآنکه هزینهند و بیکنهایشان پنهان میهای شیر را زیر لباسبطری

اند تصویر طنزآمیزی که داریو فو از این اتفاق به دست داده روایتی است از واقعیتی تلخ. زنانی که صبح مثل همیشه به فروشگاه رفته

های برآمده از فروشگاه خارج اند و با شکمها انگار که باردار شدهشگاهاند اما هنگام خروج از فروتا خرید کنند، کامال عادی بوده

 اند و نه حتی کارشاندار را در این موقعیت قرار داده است. آنها نه تصمیمی از قبل گرفتهشوند. داریو فو کامال آگاهانه زنان خانهمی

. زنان های هر روزه را نپذیرندای پرداخت نکنند و گرانیاضافه هاند تا دیگر هزینهماهنگ شده بوده بلکه هریک جداگانه تصمیم گرفته

شان به هایداری هستند که همراه با بچهگر نیستند بلکه مردم عادی با به عبارت بهتر زنان خانهنمایشنامه داریو فو، دزد یا اغتشاش

خواهند پول بیشتری بپردزاند. اگرچه ایستند و نمیشان میاند. آنها فقط در یک نقطه در برابر شرایط اقتصادی جامعهخرید رفته

ت. اش بوده اسهای اجتماعی زمانهموقعیتی که داریو فو روایت کرده زاییده تخیل اوست اما تخیل او دقیقا برآمده از تضادها و تناقض

اش مهرسد که آنچه داریو فو در نمایشنانظر می های برجسته در این نمایشنامه طنزآمیز و خیالی است اما بهاگرچه تصویر زنانی با شکم

به تصویر کشیده به اشکال مختلفی امکان بروز دارد. او با استفاده از تمثیل زنان باردار بیش از هرچیز قصد همدلی با مردمی داشته 

 زنند. شان دست به عمل میکه در اعتراض به وضعیت اقتصادی جامعه

های بزرگ در بعدی ها و غارت فروشگاهار در چهار دهه اخیر اتفاقاتی مثل آتش زدن بانکببرای اولین 97ماه در اعتراضات آبان

عی اجتما ایتوان آن را مسئلهرود، اما از منظری دیگر میای امنیتی به شمار میرخ داد و اگرچه این اتفاق در ابتدا مسئله گسترده
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اجتماعی و اقتصادی یافت. چرا که در مجموع افزایش بیکاری و فقر باعث  هایاش را هم باید در سیاستگذاریحل اصلیدانست که راه

های پیشین نشان های پژوهش. مرور آمار و یافته72شودافزایش سرقت و کاهش نابرابری آموزشی در جامعه منجر به کاهش سرقت می

د. کنتری تبعیت میاین روند از الگوی بزرگدهد که در طول یک دهه اخیر نرخ جرایم مختلف همواره رو به افزایش بوده است و می

 ایم که به دغدغهرو بودههای اجتماعی روبهبه این معنی که پس از جنگ با افزایشی ناگهانی و بروز انفجاری در نرخ جرایم و آسیب

 .73شناسان بدل شده استگذار و جامعهبسیاری از نهادهای سیاست

 های اقتصادی اجتماعی و جرم در ایران منتشر شده، آمده که:بت نابرابریدر یکی از مطالعاتی که اخیرا درباره نس

درآمد، بیکاری فزاینده و تورم افسارگسیخته، ناتوانی های طبقاتی، کاهش قدرت خرید اقشار کمافزایش شکاف»

آمدهای منفی اجتماعی و فرهنگی منجر شده یابی به امکانات و منابع حداقلی به پیدست در دستطبقات پایین

کند، تضاد بین اعتماد میبه هم بیدهد، مردم را نسبت است. این وضعیت سرمایه اجتماعی را کاهش می

دهد. این عوامل به دهد، و میزان وفاداری به هنجارهای اجتماعی را کاهش میثروتمندان و فقرا را افزایش می

آورند که تبعات وخیمی خواهند داشت. در آزردگی و انزوای اجتماعی به بار میدنبال خود خشونت، بیگانگی، دل

 .«98شودتر مییم بیشها و جرااین وضعیت آسیب

ها یا دن بانکآتش زارجاع به فیلمی از آلفرد هیچکاک  داند و باخروج از تله فضایی فقر می  97ماه کمال اطهاری اعتراضات آبان

کند:طور تفسیر میها را اینغارت فروشگاه  

ه یک ریزند و ببیرون میافتم که پرندگان سیاه و سفید باالخره اینجاست که یاد فیلم پرندگان هیچکاک می»

ها ارتباط نوعی با بانکدرصد افراد به 9های غیررسمی فقط طبق آمارها، در سکونتگاه .کننددنیای رنگی حمله می

که این افراد را به تله سیاه و سفید دارند. این خیلی مهم است. پس بانک امری است برای دنیای رنگی کسانی

هر نشین، بانک مظبهتری است که نیروهای انتظامی متوجه باشند برای افراد حاشیهشناسی اند. این رواندادههل 

ها، واکنش کور کسانی است که مثل تاس لغزنده به هر صورت واکنش به پمپ بنزین .شان استگذاشتگیکنار

از ز را که بزند که نفرتش را نشان دهد. شما شیر گارود و به هر چیز بتواند چنگ میدر تله فضایی پایین می

تر زند و ممکن است عمدی باشد یا سهوی. مسئوالن در مقابل این تله فضایی که هر سال تنگکنید، جرقه می

تر اندازند تا پاییناند، مسئول هستند و واکنش این افراد واکنش کسانی است که به هر چیزی چنگ میکرده

 «.75ن باشدبودنروند، حتی اگر غارت یک مغازه در ازای دو روز سیر

تر و در ابعاد ماه توجه زیادی را جلب کرد اما واقعیت این است که این اتفاق پیشهای بزرگ در آباناگرچه خبر غارت فروشگاه 

 اند که آمارها منتشر شده، مقامات انتظامی اعالم کردههای مختلفی که در این سالتر هم در جریان بوده است. بنابر گزارشکوچک

 هایی که دربارههای خرد روندی افزایشی داشته است. در یکی از گزارشالن رو به کاهش بوده اما در مقابل میزان سرقتهای کسرقت

                                                           
 .8931تهران:آگاه، ،همبستگی اجتماعی و نابرابريدر  ،«های اجتماعیمطالعه اثر عوامل اقتصادی بر آسیب». حسین راغفر و زهرا شکری، 11 
 موسسه رحمان. ،8931تهران: ،1911-1911 گزارش وضعیت اجتماعی ایران . سعید مدنی، مقدمه19 

 .8931تهران: آگاه،  هاي اجتماعی و نابرابري،آسیب، در («8931-8911اجتماعی و جرم در جامعه ایران)-های اقتصادینابرابری»زاده و احمد جعفری، . سیدحسن سراج11 
 . 81/3/8931، شرق. کمال اطهاری، روزنامه 15 
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کنند؛ روغن مایع، فراوان سرقت می»ای آمده که: های زنجیرهها منتشر شده به نقل از نگهبان یکی از فروشگاهسرقت از فروشگاه

تراش دزدیده بود و وقتی من خودم پیرمردی را دیدم که یک ریش.. .هابازی بچهش و حتی اسبابتراهای حبوبات، روسری، ریشبسته

آیند تا کسی عضی از سارقان زن و شوهر هستند و خانوادگی به فروشگاه میب…ها جلویش را گرفتندخواست از در بیرون برود، بچهمی

 .«76دبه آنها شک نکن

 ها است معیشتتوان گفت که سالنامیده، می« مدارای نجیبانه فقرا با فقر»آنچه فرشاد مومنی با قرار دادن این مسئله در کنار 

و  در  96رسیده است. فرشاد مومنی در سال « کارد به استخوان»هایی از جامعه با مخاطره جدی روبرو است و به بیان مومنی بخش

رنگ شدن مسئله فقر است، گفته به معنای کم 93نسبت به سال  91نقد مسعود نیلی که معتقد بود افزایش فروش خودرو در سال 

 بود:

کرده  منتشر خانوارها یهای اساسخوراکی مصرف مقداری تحوالت از هایی که مرکز آمار ایرانبر اساس گزارش»

به هایشان جوییبه طرز فاجعه آمیزی اکنون در شرایطی قرار داریم که خانوارهای شهری در ایران، صرفه است،

ای رسیده است که از منظر اقتصاد جویی در مصرف مواد پروتئینی، لبنی و حتی برخی موارد نشاستهصرفه

 .«77کنممیرا مدارای نجیبانه مردم با فقر تعبیر جویی مردم این صرفهسیاسی، 

اند اما این مدارا همیشگی ا کردهها است که با فقر و تبعیض مدارهایی قابل توجه از جامعه مدتتوان گفت که بخشبر این اساس می

کم در دو مورد گسترده به اعتراضاتی قهری بدل شده است. فاصله میان دستمزدها و سبد معیشتی خانوار که در بحران نبوده و دست

 رشناسانهای آموزش و سالمت از جمله مواردی است که کاشدن روزافزون حوزه تر از قبل شده و نیز کاالییاقتصادی اخیر گسترده

های ارایه شده و روند اعتراضات معیشتی بندی تحلیلرو با جمعاز این بودند. بارها نسبت به تبعات آن هشدار دادهدر چند سال اخیر 

 توان گفت که: های اخیر میدر سال

های مختلف بر سر این نشینان شهری دانست و تحلیلتوان خیزش طبقات فقیر و حاشیهرا می 1397ماه اعتراضات آبان -

شان از نشینان به خشم آمده است که وضعیت معیشتنکته اجماع دارند که این اعتراضات صدای فرودستان و حاشیه

 مرزهای بحرانی عبور کرده است. 

جامعه امروز ایران است. بر اساس نظرسنجی ملی ایسپا پس از دی  ترین دغدغهطور عام مهمبه مسایل معیشتی و اقتصادی -

ترین دلیل نارضایتی از شرایط فعلی اعالم کنندگان در نظرسنجی مسایل اقتصادی را مهمدرصد از مشارکت 78، حدود 96

 .77اندکرده

 هایاند و از این حیث اعتراضات تفاوتر یک دهه اخیر بدل شدههای اصلی اعتراضات در ایران دهای فرودست به سوژهگروه  -

های هایی از طبقه متوسط سوژهدارند، یعنی اعتراضاتی که بخش 77تیر 17یا  77هایی نظیر انتخابات سال مهمی با اعتراض

 دادند.را تشکیل می اصلی آن

 اضات گسترده و قهری بدل شده است.های فرودست از فرم مقاومت آرام روزمره به اعترشکل اعتراض گروه -

                                                           
 . 1/9/8931، «تراش تا راسته گوسالهسرقت خرد از ریش»، فرارو. 11 
 . 1/1/8931، نیوزفانصا. 11 
 . 8931ماه دی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا(،. نک. 11 



33 
 

 افزایش خشونت یا به تعبیری اعتراضات قهری نسبت مستقیمی با افزایش فقر و بیکاری و نابرابری دارد. -

 پیشنهاد سیاستی

با توجه به . 79دانسته بودکشور « وضعیت اقتصادی»را  96ماه اعتراضات دی« نیروی پیشران»های مجلس در گزارشی، مرکز پژوهش

ها فراگیری اعتراضتوان گفت که میزان های اعتراضی میو نیز با بررسی کانون 97ماه و آبان 96ماه سابقه اعتراضات دیستردگی بیگ

ین . همچنبیشتر بوده است است ترتر یعنی در جاهایی که رشد تولید ناخالص داخلی در آن مناطق پاییننقاط محرومدر 

گوید که این اعتراضات به ما می 97ماه سعید مدنی در تحلیل اعتراضات آبان در این مناطق نیز قابل توجه است. نرخ بیکاری جوانان

هم معیشتی بوده است و هم جنبش جوانان بوده است؛ جوانانی که به طور کلی از وضعیت جامعه ناراضی است و دالیل متعددی برای 

های آسیبتباطی میان شدت اعتراضات و نقاطی که به طور جدی در معرض رسد که ارهمچنین به نظر می اعتراض دارد.

هایی در آینده حول ضرسد با تشدید این عوامل احتمال بروز اعتراهستند نیز وجود دارد. بر این اساس به نظر می محیطیزیست

ترده خیابانی خاموش شده به رو ضروری است تا در شرایطی که اعتراضات گساز اینمسایل معیشتی همچنان وجود دارد. 

و درک ضرورت  توجه کرد و با پذیرش اعتراضات معیشتی مردمروندهای اقتصادی فقرزا بازنگری اساسی در 

سو و از سوی دیگر از یکهای فرودست بهبود وضعیت رفاهی گروهدر پی کاهش نابرابری و  اجتماعی سیاستگذاری

 توان گفت که: های ارایه شده میها و گزارشتحلیل بندیبر اساس جمع کاهش فقر و بیکاری بود.

های بازار کار هیچ راه میانبری برای کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال زایی و سیاستدر زمینه اشتغال -

تری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کالن و قواعد و این تصمیم با توجه به مجموعه بزرگگسترده وجود ندارد. 

های یک اقتصاد است. زیرا تعادل بازار کار برآیند عملکرد سایر بازارها و بخش شود.حاکم بر بازار کار اتخاذ میقوانین 

های مختلف اقتصاد در کنار بنابراین الزم است برای بهبود پایدار شرایط بازار کار، اصالحات اقتصادی در بازارها و بخش

ای ه)مرکز پژوهشسته مدنظر قرار گیردعه به هم پیوهای حمایتی در قالب یک مجموهای ویژه بازار کار و سیاستسیاست

 .مجلس(

برای مقابله با تورم باید هرچه بیشتر بخش بزرگی از مایحتاج و نیازهای ضروری را از حوزه بازار و حوزه  -

فقیرتر شدن مردم در سه دهه اخیر تنها ناشی از عدم هماهنگی نرخ دستمزد با نرخ تورم نبوده  کاالشدگی جدا کرد.

بنابراین  .به صورت رایگان در دسترس بود، به تدریج پولی شده است ترکه پیشزیادی از سبد معیشتی است، بلکه بخش 

رد، یا است، باید رایگان ک برای مقابله با فقر و نابرابری گسترده بخش زیادی از نیازهای مردم را که در شرایط کنونی پولی

جتماعی و سیستم واقعی و کارآمد وجود داشته باشد، در بهبود وضعیت تر در اختیار مردم قرار داد. اگر سیستم تامین اارزان

 )پرویز صداقت در گفتگو با ما(.تواند کمک کندزیست طبقات فقیر و متوسط جامعه می

در پی بحران  35وضعیت اقتصادی ایران در سال های ناگهانی و ایجاد تنش در زندگی مردم. پرهیز از سیاست -

ران شدن بنزین زندگی مردم عادی را بیش از پیش با تنش و بحران مواجه کرده است. ارزی و اعالم ناگهانی گ

                                                           

 .8931، شهریور «8931تا زمستان سال  8939بررسی تحوالت مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال « ،هاي مجلسمرکز پژوهش. 13 
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های ناپایدار، سیاست»که در این گزارش به آن اشاره شد،  39به اعتقاد محسن گودرزی در تحلیل وقایع آبان 

ه ب اخیر بوده است.های های عام در سالگذاریترین ویژگی سیاستمهم« ناپذیر و ناگهانیبینیناکارآمد، پیش

 هایتوان به طرح بستهشود و برای مثال میها دیده میرسد که در حوزه سیاستگذاری اجتماعی نیز این ویژگینظر می

معیشتی که سال گذشته صورت گرفت و به سرانجام مشخصی نرسید اشاره کرد. این طرح امسال و بعد از گرانی بنزین به 

 هنوز ابهامات زیادی درباره شیوه اجرای آن وجود دارد.صورتی دیگر مطرح و اجرا شد و 


