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 چکیده
ای طی چند دهه اخیر جهان دستخوش تحوالت گوناگون اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی گسترده

های مختلف  اند با توجه به تغییراتی که در حوزهشده است بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده
 انداز متناسف  بفا ایفن تحفوالت الزمفه هفر نفو بشری به وجود آمده است اتخاد چشمزیست 

یسفت و ندستان در ایران در چند دهه اخیر نیز از این قاعده مستثنی حکمرانی است، جنبش تهی
تند بفه های فاقد قدرت نهادی هسنوادهاین جنبش که در برگیرنده افراد عادی و غیررسمی و خا

ناطق کم دستان به لحاظ اینکه همچون دیگر کشورها جهان سوم در ماند. تهیدنبال بهبود معیشت
عموال از ویژه شهرهای بزرگ سکونت دارند مبدون برخوردار در حاشیه شهرها بهبرخوردار و یا 

ی و با درد مشترکی از جملفه بیکفارهستند و  تری برخوردارروابط اجتماعی و فرهنگی منسجم
کنند و این درد مشترک نفوعی اتحفاد بفرای تحفرک دسفته جمعفی را فقر دست و پنجه نرم می

 معشفیت چنفد سفال قبف  از انقف   وجود آورده است، و مجمو  این تحرکات برای بهبفودهب
سفت تفا در این مقاله ت ش بفر ایفن ا. شک  اعتراضی به خود گرفت 1340خصوص از سال به

تفا  1348هه اخیر از )د 5دستان با بررسی اعتراضات گیری جنبش تهیهای اجتماعی شک زمینه
 مورد بررسی و تحلی  قرار گیرد. این مقالفه در صفدد پاسفه بفه ایفن سفوال اسفت کفه (1398
های دسفتان در ایفران چیسفتر بررسفیگیری جنبش تهیگذار بر شک های اجتماعی تاثیرزمینه

رانفی دهد نبود ساختار متناس  با تحوالت نظام جهفانی و ناکارآمفدی حکمنشان می انجام شده
 .دستان در ایران استساز جنبش تهیزمینه
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 مقدمه. 1

در طفول  های اجتماعی به قدمت تفاریه جوامفب بشفر اسفت، واز لحاظ تاریخی جنبش

داده ودر حفال ر  دادن اسفت،  تغییفرات در زیسفت بشفری ر  تاریه انوا  تحوالت و

دهقانفان و انفوا  گروهفای  ،ها گونفاگونی از سفوی اقفوام، نژادهفاها و اعتراضشورش

ابتفدایی و هفای های نیفز بفین جنبشبارز این تحوالت است البته تفاوتاجتماعی نمونه 

هفا بفب بفاوم مفورد اعی ابتدایی که از سوی اریکاجتمهای جنبش"جدید وجود دارد .

منفد هفای ابتفدایی از سفوی رهبفران فرهقرار گرفتند معتقد اسفت اغلف  جنبشبررسی 

هفای (. در حفالی کفه فعالیفت جنبش23 ،)بیات "مشخصی ایجاد و یا سازماندهی شدند

ها و بهبفود های اجتماعی جهت رهایی از دشواریخیر اغل  خود زاینده هستند. جنبشا

بفا تغییفرات جز فی و تفدریجی کیفیت زندگی اکثرا بدون وجود یک رهبری مشخصفی 

 گیرند. شک  می

ه و در به بعد اینگونه اعتراضات شک  و شمای  دیگفری بفه خفود گرفتف 19از سده 

مادۀ خام جنبش یعنی عفام ن " . آص  بیات معتقد استقال  جنبش نمایان شده است

ای هفای حاشفیهکاران و نیز گروهامیدی مث  بیکاران و یا کماتشار نریشه در ان آن عموماً

 .(47: 1397)بیات، "دارند.

ماریو دیفانی، حسفین بشفیریه،  ، آنتونی گیدنز،تفکرانی معاصری از جمله آلن تورنم

هفای ویژه در حفوزه جنبشهکه تحوالت چند دهفه اخیفر را بف ، جان فوران و..آبرهامیان

ر بر ایفن باورنفد کفه تحفوالت سیاسفی، اجتمفاعی و کنند بیشتمی اجتماعی جدید تبین

هفای گسفترش بیشفتری دارد و جنبش های اخیر در زیست بشری رشفد واقتصادی دهه

های که با رشد و تقویفت و تغییفر شفاخ  هایی هستنداجتماعی جدید از جمله پدیده

ت اکثفر هفایی مختلف  گسفترش زیفادی دارنفد و ایفن تحفوالزیست جهانی در حوزه

حکمرانان کشورهای جهان را مجبور به تغییر و تحول وهماهنگی در ساختارهای خفود 

 وادار نموده است.

ایران نیز همچون دیگفر کشفورهای جهفان دارای تحفوالت مختلف  اسفت و ایفن 

، در ایفن لحاظ زمفانی و مکفانی برخفوردار اسفتهتحوالت از فراز و نشفی  خفاص بف

دنبال امتیاز خاص خود است که یا این امتیفاز از او سفل  هتحوالت هر گروه اجتماعی ب
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دلی  ناهماهنگی هشده است و یا اینکه از امتیاز کمتری برخوردار هستند. و سل  امتیاز ب

تماعی فراهم کرده های اجگیری جنبشرهای متحول جهانی زمینه را برای شک با ساختا

از به بسیج عمفومی جهفت مبفارزه ها برای دستیابی به حقوق مورد نیاست و این جنبش

 روی آورند.

دهفد در درجفه نخسفت را به این شفک  از مبفارزه سفوق می هاآنچه که این جنبش

ها برای پیدا کردن یک شیوه بدی  برای زندگی است و بهبفود معشفیت اضطرار اولیه آن

زم هاست، و دوم فقفدان یفک مکفانیمستلزم تغییر شغ  مکان و اولویت هستند و این امر

هفا و شفکایات خفود س  با تحوالت چند دهه اخیر جهانی، برای بیفان تظلمنهادی متنا

 جهت ح  آن است. 

هاسفت ترین تحرکات برای حکمراندستان جزو پرچالشدر عصر جدید جنبش تهی

در جامعه مدنی جهانی به  های اجتماعی جدید جزو بازیگران اصلیگونه از جنبشو این

حالی است که حکمرانی در ایران خیلی با این تحفوالت جهفانی  رروند، این دشمار می

ت جهانی تغییری در ابعاد اجتمفاعی، اقتصفادی و همراه نیست در واقب همزمان با تغییرا

گ بفا نظفام ، بنابراین ضرورت دارد حکمرانی ایران نیفز هماهنفسیاسی خود نداده است

در  تحفوالت زیسفت بشفری متناس  بفا جهانی ساختاری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

. حال سوالی که به ذهفن متبفادر ها داشته باشندگونه جنشمقاب  تقاضاها و مطالبات این

گیری جنفبش اجتمفاعی گفذار بفر شفک های اجتمفاعی تاثیرشود این است که زمینهمی

ای در پاسه بیان شده است عبارت از ایفن کفه نبفود دستان در ایران چیستر فرضیهتهی

سففاز جنففبش نی و ناکارآمففدی در حکمرانففی زمینهمتناسفف  بففا تحففوالت جهففاسففاختار 

 دستان در ایران شده است.تهی
 

 پژوهش چارچوب نظری .2

ز جمله اشکال کنشی جمعی شناسان معاصر، جنبش اجتماعی را اآنتونی گیدنز از جامعه

 انفد.دهای نظفری موجفود در جامعفه مییابی به دگرگونی در برخی از جنبفهبرای دست

هفا، از روابفط بفین آن رسد ت ش او برای ایجاد تعادل در میان ففرد، جامعفه وظر مینبه

: پفردازداین راستا به معرفی سفه مغهفوم می گیدنز در تر باشد.ت ش بسیاری دیگر موفق
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شرایط  وی معتقد است نقشی را که عام  و .عام ؛  (ساخت؛ و ج( نظام اجتماعیال (

کنشفگران از طریفق » داند:نمایند، به این شرح میفا میبا یکدیگر ایاجتماعی در ارتباط 

بفاز تولیفد  سفازد،طی را که فعالیت آنان را ممکن میشرای ،در بستر آن فعالیت خویش و

های ران هستند که به تولید مجدد نظاموی معتقد است کنشگ (2ک1984)گیدنز، «کند.می

 پردازند.رایط دیگر میلشان از شرایطی به شاجتماعی یا به انتقا

یم بندی کلفی شفام  مففاهساخت، یفک دسفته» گیدنز، برای توضیح بیشتر در مورد

 :هاسفاخت .2 های اجتماعی.. اصول ساختی: اصول سازمان تمامیت1ساختی زیر دارد: 

آثفار سفاختی:  .3 های اجتمفا  در کارنفد.گیری نظاممجموعه قوانین منابعی که در شک 

 «انفد.در عرصفه زمفان و مکفان سفاخت یافته های اجتماعی کهشده نظامسیمای نهادینه 

 (. 185: 1984، )گیدنز

ی ایجاد نظفم فعالیتی جمعی که در پ»عنوان های اجتماعی را بههربرت بلومر، جنبش

 (. 99: 1969 کند )بلومر،تعری  می« نوینی است

 :های اجتماعی وجود دارددیدگاه تورن سه اص  مهم در جنبش از

 -3گیری درباره چیزی یا موضوعی یا مخفال  بفا آن، موضو  -2داشتن هویت  -1

 (165-167: 1368همگانی و عمومی بودن )نق  از روشه، ترجمه وثوقی، 

 های اجتماعی جدید با ک سیک عبارتند از:ترین وجوه تفاوت بین جنبشاصلی

ر بعد جهانی دارند ها، بیشتهای اجتماعی جدید برخ ف نو  ک سیک آنجنبش -1

طور کلفی و های جدید مربوط به انسانیت بفهمشغولی جنبشلی و محلی و بیشتر دلتا م

 های مشترک آن است. دشواری

خفاص از ماهیت طبقاتی یا وابسفتگی بفه گروهفی  های ک سیک معموالًجنبش -2

طبقفه جمعی و غیر وابسته بفه  ،های جدید هویت محوربرخوردارند. در حالی که جنبش

های جدید پیرامفون سیاسفی ند طبقه، قشر و هویت هستند. جنبشخاص و ا ت فی از چ

هفا حفیط زیسفت، صفلح، حقفوق بشفر و قومیتها و مسا لی مانند زنان، مشدن هویت

 .(13-16: 1999اند )دالپورتاودیان، سازمان یافته

تباطی وابسته و های نوین ارویژه فناوریهها بهای جدید به شدت به رسانهجنبش -3

ورزنفد. تراضات و مشارکت جهانی مبفادرت میاز آن متاثرند و از این طریق به بسیج اع
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یک و ارتباطفات چهفره بفه های جمعی ک سفهای ک سیک به رسانهدر حالی که جنبش

 اند. چهره بوده

هفای اجتمفاعی ک سفیک از نظفر ها با جنبشهای اجتماعی جدید وتمایز آنجنبش

قاومفت در برد یا متند از کوشش جمعی برای پیشها عبارمعتقد است این جنبش باتامور

دهفد. )باتفامور، ود بخشی از آن جامعفه را تشفکی  میای که خبرابر دگرگونی در جامعه

 (1372ترجمه صبوری کاشانی، 

ر دففا ، گسفترش یفا دسفتیابی بفه منظوها سازمانی است که بهاز نظر روشه، جنبش

 .(164: 1368 ،اند )روشه، ترجمه وثوقیشک  گرفتههای خاصی هدف

های اجتماعی را اصر نیز با دیدگاهی ترکیبی، جنبشماریو دیانی از دیگر متفکرین مع

ها بین تعداد زیادی از اشخاص، گروه داند کهرسمی میای از تعام ت غیرمحصول شبکه

فرهنگفی یفا سیاسفی های که بر اساس یک هویت جمعی مشترک در تضاد و یا سازمان

ای از روابط های اجتماعی به مثابه شبکهان دارد. ایشان معتقد هستند جنبشدرگیرند جری

های گونفاگون اسفت کفه از هویفت جمعفی مشخصفی رسمی بین اففراد و سفازمانغیر

 (117 ،کنند. )هماناط با مسا   مورد مناقشه بسیج میبرخوردارند و منابب را در ارتب

 

 در ایران دهه اخیر 5ستان دجنبش تهی. 3

 (1358-1348دستان، )جنبش تهی .3-1

 )دهه آخر عمر حکومت پهلوی(

حکومت پهلوی در شرایط غیردموکراتیک یا شبه دمکراتیک حکومت پادشاهی با توجفه 

وجود آورده بفود، و هبه جهانی شدن صنعت و اقتصاد، طبقاتی با فاصله زیاد در جامعه بف

یتی حکمرانی این فاصله زیاد، شکاف اجتماعی را ایجفاد و طبقفه دلی  عدم توان مدیرهب

دستان ضمن اینکه در حاشیه قرار گرفتفه را از طبقه پایین جدا کرده و تهیباالیی جامعه 

گیری و دستان بود نه در ساختار تصمیمرایط نه در اقتصاد جایی برای تهیبودند با این ش

ی بقفا  خفود های زندگی در کنار ثروتمندان بفرادستان با حداق سازی، و تهییا تصمیم

های رسمی در حاشیه شهرهای بزرگ و شغ های غیرگاهای جز زندگی در سکونتچاره

میلیفون  5تهفران بفا جمعیفت بفیش از  1350عنوان مثال تا اواسط دهه هب"کاذ  ندارند 
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در خفود  رنشین با حدود یک میلیفون نففنشین و حاشیهدستمحله تهی 50نفری حدود 

  .(63، 58: 1397)بیات،  "جای داده بود.

کنند معموال فاقد هر گونه خدمات اولیه زندگی دستان در مح تی که زندگی میتهی

کرد ها را برای اقدام مشترک ترغی  میدستان آنتند، و این شرایط مشترک میان تهیهس

کند. دستان رشد میتهی و ناکارآمدی حکمرانی در بین عدالتیو روز به روز احساس بی

دهد. هفر ر  می 1357ی اساسی همچون انق   در کنار برخی عوام  دیگر اقدام نهایتاً

چند از دیدگاه دکتر شریعتی این روشنفکران بودند که نیروهای انق بی را سفاختند، امفا 

ه نحودسفتان بودنفد کفه بفرای تغییفر بفهها تهین یک واقعیت است که در ک  خیابانای

هفا دسفتان ناآرامییا مذهبی در بین تهی های چپ وطلو  جان دادند و فعالیت چریکم

دستان انگیزه الزم را داشفتند. در اوایف  بفه اقفدام خفرد و یفا داد، چون تهیرا شدت می

 خاموش و آرام آرام به نتیجه جمعی و پر سر و صدا منجر شد. 

 سفتان ضفرورتاًزدند، تهفی وشنفکر برای قدرت دست به شورش میاگر انق بیون ر

کردند تا شفاید بفا عمف  بفه انقف   تغییفری در شان ت ش میزندگی برای بهبود وضب

 زندگی خود احساس کنند. 

( بر این باور است که در کشورهای جهان سفوم Ernesto Laclauارنستو ال ک  و )

لمثف  در حومفه اهای مفردم، فیرسمی در بفرآوردن کثیفری از خواسفتهناتوانی نهادهای 

های شود که او آن را خواستهتری میاجتماعی وسیب شهرها موج  ساخته شدن ذهنیت

 (.61: 1398نامد. )صادقی، پوپوالر می

 

 (1368-1358دستان دهه دوم، )جنبش تهی .3-2

 )دهه اول بعد ازانقالب اسالمی(

ی خفالی، توسفط هفاها و هت دستان شهری خانهاین مرحله از جنبش اجتماعی، تهی در

را تصفرف کردنفد،  دستان روستایی )دهقانان فاقد زمین( امف ک کشفاورزی بفزرگتهی

ها را در اختیار گرفتند، بیکاران برای خود کمیته جهت کنتفرل رففت و کارگران کارخانه

 .(115 :1397آمد ایجاد کردند )بیات، 
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نفدگی خفود وضیعت زها مختل  برای بقا  و بهبود دستان در گروهدر این دوره تهی

زدند البته در مقاب  این ت ش دولت سعی داشفت در همفان دست به اقدامات جمعی می

ب ید کند امفا بفا مقاومفت شفدید دستان را از تصرفات خود خلسال اول این تهی  3، 2

دستان مواجه بود. و بر پایه همین تضاد و تخاصم جنبش شک  گرفته، و با نفب وضب تهی

 گیرد.جمعی شک  تهاجمی به خود میطالبه موجود م

جنفگ  ،ا جنفگ ایفران و عفراق در همفین دورهکه مصادف بود ب 1368تا  1358از 

دستان را در جریان بود و این دو عام  مهم تهیخودی نیز بین نخبگان چپ و راست در 

د هر چند سفازمان مفدیریت و دستان ش موج  فقیرتر شدن تهیحاشیه قرار داد و عم ً

درصد کفاهش  9/20درصد به  3/27با انتشار آماری فقر را از  1376ریزی در سال هبرنام

های شفهری در آمار بود و اتفاقا بخش عمده شورشنشان داد ولی واقعیت برخ ف این 

 – 84های اجتماعی در ایران مقاله فقر و جنبش –این دوره ر  داده است. )پرویز پیران 

 طباطبایی( عضو هیات علمی دانشگاه ع مه 

بفه ضمن افزایش خی  بیکاران بر اثر هجوم  1360تا اواخر دهه  1350از اواخر دهه 

نشینی به جز پایتخت در شفهرهای همچفون ها حاشیهشهرهای بزرگ و تعطیلی کارخانه

ای داشفت ، اصففهان، شفیراز نیفز قابف  م حظفهمشهد، تبریز، کرمانشفاه، اراک، همفدان

 (1371دی  7)همشهری، 

نخبگان دوران انق   ین دوره ع وه بر جنگ ایران و عراق و جنگ قدرت بین در ا

دستی اففزود هفر چنفد ی بخش بزرگی از صنایب بر شدت تهیداران و تعطیلفرار سرمایه

سفکن اقفدام بفه دولت سعی داشت این وضیعت را سر و سامان دهد و با ایجاد بنیفاد م

دستان موفق ایش سریب جمعیت شهری تهیا با افزدستان کند امساخت مسکن برای تهی

 ( 1358خرداد  13نبود. )آینه گاهی، 

بزرگ و نبود امکانات شهری در این مناطق  یویژه در شهرهاهنشینی ببا رشد حاشیه

د، در برخففی از محفف ت تهففران مطالبففات مففردم از دولففت روز بففه روز بیشففتر شفف

م آ  آشامیدنی خفود را از محف  دلی  نبود آ  شهری سالهدست بهای تهینشینحاشیه

سیاری از کردند، بزا بود تامین میها و ویروس بیماریآ  انبارها که حاوی انوا  باکتری

ها درخواسفت های سرگشاده به مقامفات و روزنامفهها و نامهاهالی با نوشتن عرض حال
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ات در م را مجبفور بفه تظفاهرمفرد بنفدی غفذا، نهایتفاًکردند، قطعی برق، جیرهکمک می

دنبال چنففدین روز بسففیج و هآبففاد کففرج بفزنفان زور 1361کففرد. در سففال هفا میخیابان

آوری زباله را بر محله آنفان نیفز شهر را مجبور کردند تا شبکه جمب سازماندهی مقامات

 (1361بهمن  16توسعه دهند. )اط عات 

اعات شفهر در اراک صدها تن از ساکنان زورآباد به سمت سالن اجتم 1363در سال 

ایم( شان شفدند )بفا شفعار آ ، آ  تشفنههراهپیمایی کردند و خواستار آبرسانی به منطق

ر نقاط ( و دیگ63( شهرک فردیب کرج )تیر 1364زنان مهدیه در جنو  تهران )در تیر 

آبفان  8شان مبارزات مشابهی داشفتند. )راه کفارگر، شفماره کشور به امید بهبود وضیعت

1363) 

ا بفه هفم دستان رمح ت مختل  در کشور، جوامب تهی در شهرها و وضیعت مشابه

کرد تا هر چند پراکنده اما با یفک صفدا و بفا همفاهنگی در مراسفم متص  و منسجم می

مشترک فرهنگی مذهبی برای مطالبات خود متعدد متحدتر شدند، و با تشکی  شوراهای 

طور رفتنفد. بفهاز خفود میط زندگی به کمک فقیرتفر مجلسی برای کمک به بهبود شرای

پفایینی دستان در ایران با درآمفد کفم و بفدون مهفارت از جایگفاه اجتمفاعی سنتی تهی

ها کار و زندگی در نظام اقتصادی و فرهنگی در حفال مفدرن برخوردار بودند، این گروه

در ایران ص دستان شهری ی تهیابند )علیرضا صادق، زندگی روزمرهیشدن را دشوار می

شفدند، و ذ  متوسف  میدستان به زیست معیشتی خیابانی و کفادر این شرایط تهی( 22

صفورت هکفرد و حتفی بفه ناچفار برسمی نظارت را بر دولت سخت میاین شرایط غیر

اگفر حکومفت کفردن »وکفو پرداخت، بفه تعبیفر فیم با اینگونه زیست به مقابله میمستق

ای هفای حاشفیهب زیسفت جهانپف« رای کفنش دیگفر باشفدهای ممکن بساختن میدان

نفد زیفرا دمفادم تهدیفدی بفرای تواند ترتیبات قدرت را در جریان اصفلی متزلفزل کمی

های علنففی در فضففای عمففومی در دسففتان ضففمن سیاسففتمنففدی اسففت. تهیحکومت

کفاری از جملفه انشفعا  آ  و می زیست خود با خرابکاری و پنهانرسهای غیرمحیط

دهند و ادامه این وضب مندی از زندگی خود ادامه میای بهرهبرق غیرمجاز به مقاومت بر

ن تشفدید تفنش حاکمیفت را کنفد و ایفمردم و صاحبان قدرت را تشفدید می کنش بین

دهد. این در حالی است کند و دولت سرکو  را در دستور کار خود قرار میشکننده می
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دنبال داشفته را به   بیشتر همیشه مقاومت سختیفایده است چون سرکوکه سرکو  بی

دلی  نبود ساختاری مناس  دست به عم  پوپولیستی از جملفه عرضفه است. و دولت به

کند. روند دگردیسی پوپولیسم انق بی یا مستقیم کاال و خدمات موقت از منابب دولت می

ه بفود پفب از های نخست انق   آغاز شفدومی اگر چه به آرامی از همان سالجهان س

اندازی ضدلیبرال در اقتصاد ایران بفه آن شفتا  داد. پیفروی از ظهور چشمجنگ بود که 

هر بیفنش  دست تضعی  کرد و تقریباًپیوندهای دولت را با اقشار تهی« اجما  واشنگتن»

واقعی و رادیکال درباره باز توزیب ثروت و تغییر در روابط مالکیفت را بفه نففب طبقفات 

 .(45 :1398پایین به حاشیه راند )صادقی، 

ای این شفعار را پفیش ریم به گونهمخالفان اقتصاد دولتی با شعار کار را به مردم بسپا

کاران بفا ضعفان است. و در این میان محافظفهبردند که وانمود کنند این عم  به نفب مست

گفته بود چنان کفه  1363بهمن  22گرایی امام خمینی که در استفاده از گفتمان مردمسو 

های خصوصی جوشفیده از طبقفات ام بدون شرکت مردم بخشم و تذکر دادهاکرارا گفته

( انق   نولیبرالی مورد قبول 1368آذر  9محروم با شکست مواجه خواهد شد )رسالت 

در پی گفتمان امام خمینی تصرف خصوصی ثروت عمومی را  خود را از باال کلید بزنند،

 عملیاتی کردند. 

گیری را از اوای  انق   کارگران توان تصفمیمجز سازی به و با این وضب خصوصی

دسفتان را خواسفت منفافب تهی زنی و دفا  از قدرت چانهدست دادند، و این روند عم ً

و محلفی کفاهش داد. در ایفن حالفت های مستق  از جملفه شفوراهای کفارگری تشک 

فب رسفمی منفاهفای رسفمی و غیرسازی از طریق کانالنفعان خاص شعار خصوصیذی

طبقه مسلط درآمفد و اید ولوژی اقتصاد آزاد به خدمت  خودشان را تامین کردند و نهایتاً

ها بزرگ را در تصرف خود در آوردند و با این وضفب تعفدی  ها و شرکتآشکارا دارایی

ا حفداق  حقفوق و چفه نیروی انسانی تشدید شد و زیست برای چه کارگران شفاغ  بف

دست دردنفاک کفرد. شد و زندگی را برای این قشر تهی فرساشده طاقتکارگران تعدی 

دسففتان را شفرایط پیونفد میفان ایفن قشفر از تهیسفو  مفدیریت در حکمرانفی در ایفن 

دلی  هدسفتان کفه در حاشفیه شفهرها متمرکفز شفده بودنفد و بفتر کفرد. و تهیمستحکم

دگی از دستی و نبود امکانات اولیه زندگی و کفار مناسف  مجبفور بفه گذرانفدن زنفتهی
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رسمی بودند با حم ت نیروهای امنیتفی مواجفه بودنفد و در ایفن شفرایط مسیرهای غیر

 دانستند. قاومت را تنها چاره زندگی خود میم

 

 (1378-1368) ،دستان دهه سومجنبش تهی .3-3

 )مصادف با شعار دوران سازندگی(

ت حفاکم ا وضفیعدر این دهه جنگ تمام شده بود و دولت فرصت بیشتری برای مقابله ب

رسفمی کفه زه با شفاغلین غیررسمی و مبارگاهای غیردر دست داشت. تخری  سکونت

های تعطیف  شفده و مهفاجرت هفا و کارخانفهتعدی  نیروی کار کارگران کارگاه حاص 

ظفامی عنوان مثال علیرغم هشدارهای نیروی انتهروستا یان به شهرها بود را تشدید کرد ب

های غیررسمی و شاغلین خیابانی مقاومت در برابفر گاهسکونت برای 1369در اول سال 

ان بفا پرداخفت رشفوه ادامفه پیفدا دسفتنیز ادامه داشت گاهی مقاومت تهی این هشدارها

کننفدگان نیروهای انتظفامی عقف  نشسفته تظاهرکرد. در قضیه خاک سفید، زمانی که می

هفا را بفه سفادگی خفرابش م و آنهایمان را سفاختیمان، خانفهما با خون»دادند شعار می

ا ابراز کنند. روز بعفد شان رتظاهرات کردن تا خشمآنان در مقاب  دفتر شهرداری « کردند

های شهرداری به مح  مراجعه کردند با حمله سنگین سفاکنین مواجفه شفدن. که کامیون

دن دولت در مقاب  مقاومت سخت ساکنین تاکتیک متفاوتی را امتحان کرد، از جمله خری

 کن که در مورد کیان شهر اجرا شفدبینداز و حکومتستفاده از اخت فبرخی ساکنان با ا

 .(194-195: 1397را در پیش گرفت )بیات، 

آباد کمتر از یک سال بعفد تهران، شیراز، مشهد، اراک و خرم های در شهرهایآشو 

در خفرداد  ترین آن در شفهر مشفهدر  داد و برجسفته 1371الی  1370ی هاو طی سال

و در مقاب  ندادن مجوز ساخت به ساکنان کوی ط   بود طوری که با درگیفری  1371

میان ساکنان و عوام  شهرداری و نیروی انتظامی دو پسر بچه مورد اصابت گلولفه قفرار 

 .(197گرفت و این اقدام نیروی انتظامی خشونت را تشدید کرد )همان، 

ز برای به دست آوردن مشروعیت خفود گفتمفان حامیان اقتصاد آزاد بعد از مشهد نی

هفای اقتصفادی و اجتمفاعی جنفگ دنفد در سفایه بحرانپوپولیست جدید را مطفرح کر

شفدن هفای مفنحط دولفت سفاالری ماننفد ملیزارگرایان فرصتی جهت حمله به روشبا
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 اح چپ اس میهای بسیج اقتصادی تا جنخارجی، قانون زیست شهری و برنامهتجارت 

ای در روزنامفه خلب سف ح کننفد. بفرای نمونفه مقالفههای ناراضی صاف با تودهرا در م

گرایفی بفاز ر شد، نویسنده در انتقفاد از مردممنتش 1369جمهوری اس می در اسفند ماه 

بینیم بخش زه و پب از دوران جنگ به وضوح میتوزیعی وی از انق   نوشته بود. امرو

صورت عامف  توزیفب اند و مسئوالن بهحد منفع  شدهافراد جامعه تا چه  قاب  توجهی از

ها قلمفداد مسئوالن نیز مسفئول همفه نابسفامانیامکانات بین مردم درآمدند. بالطبب یعنی 

 شوند. و مردم را در این شرایط منفع  معرفی کرده است. می

دم خواهنفد از مفرسازی اقتصاد میاقتصاد دولتی معتقد بودن با آزاددر واقب مخالفان 

کفردن اقتصفاد و مشفارکت ز همان دوره بود که تعفابیر مردمیمستضع  حمایت کنند. ا

ثفروت عمفومی  مردمی در معنای نوین آن با  شد تا اینکه فضا برای تصرف خصوصی

اقتصاد آزاد عرصه  پسند پیش رود. دولت دوره سازندگی با رویکرددر پی گفتارهای عامه

تر کرد و با توجه به ساختار رانتیفر موجفود در های چپ اس می تنگرا برای شخصیت

تر شفد و شفکاف روز به روز برای مردم عادی ملموسکشور شرایط ناعادالنه اقتصادی 

موجود قبلی بیشتر و بیشتر شد و نبود فرصت برابر برای همه تضاد را هر روز بیشفتر از 

ر خدمت طبقفه متوسفط روز قب  در جامعه نمایان کرد. در واقب اقتصاد آزاد مورد عم  د

 به باال قرار گرفت. 

به سفمت و سفوی سفوداگری و  سازی اقتصاد کس  و کارها عم ًبا این روش آزاد

های دولتی به جای سازی بنگاهو خدمات و ام ک رفت و با خصوصی داللی در تجارت

ان ای بیکاری گسترش یافت و وضب کفارگرتولید و اشتغال انجام گیرد مسئلهاینکه رونق 

بالغ بر چهارصد هزار نففر از کفارگران  1376تا  1370بدتر از گذشته شد، تنها در دوره 

صورت رسمی و غیررسمی اخفراج شفدند )مفومنی، اقتصفاد ایفران در دوران تعفدی  هب

 (1386ساختاری، تهران: نقش نگار 

سازی بفر پایفه اقتصفاد آزاد و مشفک  به شرایط و افکار حاکم بر خصوصی با توجه

ختاری که در این مسیر وجود داشت، ذینفعان اصلی این دوره نیز طبقه پایین نبودنفد. سا

انتففاعی )مرکفز در بخفش مفدارس غیر فروشفی ونها رانتی که در بخش موضو  تراکمت

( در بفین سیاسفتمداران و نهادهفای 1370( در دهه )1396فروردین  23پژوهش مجلب 
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دسفتان نشفد، بارهفا افسفار سفهمی متوجفه تهی د، ضمن اینکه هیچغیر مرتبط اتفاق افتا

ن تغییفرات در وضفب موجفود زیسفت اقتصاد آزاد از کنترل دولفت خفارج شفد. و چنفی

دستان را با مشک  مواجه و بدبینی را به حاکمیت بیشتر کرد. و در بفین مستضفعفین تهی

ر پا یروز زیزمزمه ما انق   کردیم ظلم و تبعیض از بین رود نه اینکه هر روز بیشتر از د

ب جنگ بفرای بقفا در بفین تر کرد در واقدستان را منسجمله شویم تحرکات و اتحاد تهی

زمینفی تشفدید شفد. درگیفری بفین بفه اشفکال مختلف  زیرزمینفی یفا روی دستانتهی

دود دو هزار نفری آباد اعتصا  حساوه و مشهد شیراز و اراک و خرم فروشان جادهبساط

 (1383مهر  19نمونه بارز آن بود )روزنامه جمهوری اس می  1370های کارگران در دهه

هفا را از هفر گونفه اعتفراض های اقتفدارگرا تودهیط هر چنفد پوپولیسفمدر این شرا

بفه  صفورت آرام و غیرآشفکارهدستان بخیابان باز داشته بودند، اما تهیجویانه ک  ستیزه

دستان در برخی موارد مث  شورش، سه گونه حرکت آرام تهیدادند. ایناعتراض ادامه می

ارت امففوال دو بانففک و صففندوق کففه منجففر بففه غفف 1374روز اسفف م شففهر در سففال 

ای سفردخانه بفزرگ در جفاده آباد و کاالهای ذخیره انق   اس می سلطانالحسنهقرض

 کرد. صورت آشکارا ظهور میساوه به

رسفمی مفردم اجتماعی غیر هایگوید شبکهی روسیه میریچارد رز در تحلی  جامعه

آیفد وجود میامیت خواه و فاسد بهعادی در برابر یک دیوان ساالری دولتی ناکارآمد، تم

برنفد. شفان را برطفرف کننفد و کارهایشفان را پفیش بتا با توس  به آن نیازهفای روزمره

 درکیان تاجبخش، سرمایه رود(ی ضد مدرن چگونه پیش می)ریچارد رز کارها در جامعه

، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکبفاز و حسفن پویفان )تهفران: تماعیاج

 .(569-609: 1384 ،پژوهش شیرازه

این دوره که مصادف بود با دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که با سیاست 

با گفرایش تکنفوکرات  باز اقتصادی و با وضب قوانین ضد انحصار و با استفاده از وزیران

درصفد  50شد، تنها در دوره اول دولت با های اقتصادی دولت مدیریت میارتخانهدر وز

ود بفه دستان گفرم شفوره نیز بدون اینکه آبی برای تهیکسری بودجه مواجه شد و این د

های بفا اشمی رفسنجانی در ایفن دوره سیاسفتهای دولت هپایان رسید. هر چند برنامه
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ابزدگی برای پیشرفت، همچون گذشفته نتوانسفت پذیر بود شاید شتحمایت اقشار آسی 

 جلوی رشد نر  تورم و افزایش شکاف طبقاتی را بگیرد. 

 

 (1378-1388) ،دستان دهه چهارمجنبش تهی .3-4

 )ظهور ملموس اینترنت در ایران( 

ویژه هتر اسفت بفیز بین جنبش ک سفیک و جدیفد ملمفوسدر این دوره تا حدودی تما

ایفران نیفز نشفان داد در واقفب  بر جهانی شدن تاثیر خفود را در اینترنت و فضایی حاکم

ها را در محدوده حالت طبقاتی یا گروهی کمرنگ کرد و آوری نوین ارتباطی جنبشفنی

 به حالت جمعی غیر وابسته به طبقه یا گروه خاصی حالتی ا ت فی به خود گرفت. 

درباره چیزی یا موضوعی گیری ها رنگ و بوی هویتی، موضبو به قول تورن: جنبش

حالت چهره به چهفره  یا مخالفت با آن، همگانی و عمومی بودن را نشان داد. در واقب از

ای فراملی روی آورد و کنشگران در فضایی مجازی بیشتر ارتباط برقفرار به حالت شبکه

مفی دی بفا توجفه بفه رشفد  1990ه کردند هر چند نقش اینترنت در جهفان اول از دهف

آوران در ایران فضای های فنلحاظ نبود زیر ساختهاط عات نمایان کرد ولی ب آوریفن

ای هویفت مشفترک نقفش مهمفی در ارد ایران شد. با این تاثیر شفبکهمجازی با تاخیر و

گیری جنبش را بر عهده گرفت و در این شرایط جنفبش کفه بیشفتر نمایفان اسفت شک 

وجفود در دامنفه اجتمفاعی، ارزش جنبش مقاومت است. مقاومت جهت تغییفر وضفب م

انسانی، کرامت انسانی، عدالت و حاکمیت قانون، بهبود کیفیت زنفدگی، امنیفت شفغلی، 

 کار، حقوق اجتماعی مساوی، شک  و شمای  جهانی به خود گرفته است.

این دوره که حاکمیت فضایی مجازی سایه جامعه جهفانی در ایفران نقفش خفود را 

تر کرده است این وضب کنترل ای و ارتباطات را سریببکهرا شعملیاتی کرد، و اعتراضات 

 تر نمود. ست حکمرانان خارج و یا آن را سخترا کمی از د

های جدید زندگی با الگوپردازی از فضای مجازی هنجارهای قبلی جامعه را با سبک

و های اقتصادی ره چالش فرهنگی نیز در کنار چالشچالش مواجه کرده است، در این دو

ها  خود را در تفرجگاهاجتماعی و سیاسی وارد کارزار شده است. و این نو  چالش عم ً

دهد مقاومفت نیفز در های شادی نشان میها و کاروانو مناسبات جمعی از جمله جنبش
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گونه تحرکات اعتراضی هر چند سخت ولی در اشکال مختل  از سوی دولفت برابر این

 دلی  پراکندگی این وضب عم  از کنترل خارج است. هاما بو یا برخی نهادها ادامه دارد 

برج دوقلوی تجارت جهانی در  2001سپتامبر  11التهابات جهانی از جمله حم ت 

نیویورک، شرو  جنگ با تروریسم از جمله حمله به افغانستان و عراق از سوی آمریکفا 

اشت و شوک اقتصادی در جهان نیز تاثیر خود را بر جامعه پر التها  این دوره بر ایران د

و ایران بر جا گذاشت و وضیعت حاکم بر جهفان مشفک ت اجتمفاعی را در ایفران دو 

های دولت در ثبت رکورد بیشترین رشد اقتصفادی رغم برخی موفقیتچندان کرد و علی

و اجرای موفق پایین آوردن نر  تورم و اجرای موفق تک نر  کردن ارز این دوره نیز با 

سازی و ادامه پرداخت یارانه دست به گریبفان بفود. و همچنفان یاموفق خصوصچالش ن

مشک ت تورم قیمت مسکن و بیکاری در کنار فضای پر تنش سیاسی که شفعار اصفلی 

دولت هفتم و هشتم بود همزمان با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی افزایش 

و این وضب بفاز بفه فشفار اقتصفادی  دنبال داشتبه 1378ویژه در سال همجدد تورم را ب

 دستان افزود. کن و بیکاری بر پیکره مردمان تهیخصوص در بخش مسهب

در این گذر زمان سوداگران زمین و مسکن بیش از پیش در ساختار اقتصاد سیاسفتی 

قدرت گرفتند و عم  رانت ساخت و سازها را تصاح  کردند )اولین کنفرانب اقتصفاد 

یط حاصف  از رانفت در بخفش ( شفرا1390دانشگاه فردوسی مشهد شهری ایران مشهد 

های پیرامفونی محف  سفکونت      دستان را به حاشیه شهرها گسی  کرد و شفهرمسکن تهی

لحاظ نبود زیر سفاخت شفهری مشفک ت در ایفن منفاطق از جملفه هبدستان شد و تهی

تر سفخت و سفخت زندگی را برای این قشفرانباشت زباله، نبود فضای سبز، آ  و برق 

 کرد.

این دوره که مصادف بود با نیمه دوم دوره اول و دوره دوم دولت اص حات کفه بفا 

رغم ادامفه رونفد هفای سیاسفی علفیه سیاسی بر سر کفار آمفده بفود جنبششعار توسع

 1378تیفر  18تر و مشهود بود )از جمله وقفایب دستان پر رنگهای اجتماعی تهیجنبش

سفپرده شفد امفا در ایفن  و عم  درد و رنج این قشر به فراموشفی کوی دانشگاه تهران(

و شفمای  سیاسفی از های سیاسی بفا شفک  های اجتماعی در درون جنبشوقایب جنبش

های اجتمفاعی همچنان مسفکن و بیکفاری و ناعفدالتینشینی نکرد و فعالیت خود عق 
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تی جهفت ابفراز دسفتان از هفر فرصفدستان جامعه بفود در اصف  تهیدغدغه اصلی تهی

ویژه در شفهرهای بفزرگ اسفتفاده هنارضایتی خود بفه وضفیعت کفار، مسفکن، تفورم بف

آوری بسفاط ر پی برخورد شهرداری مشهد با جمفبد 1378کردند. تنشی که در سال می

دستان برای بقا  را نشفان ای از مبارزه تهیفروش ر  داد، نمونهپنجاه هزار دست بیش از

، «بررسی وضفیعت شفاغ ن بخفش غیررسفمی»حمدی شاد مهری داد. )محمدطاهر امی

 مطالعه موردی مشهد(

کفارگران  1380ری در خفرداد سفال دیگر واکنش کارگران کارخانه چیت هاینمونه

خاطر دستمزد )دلفروز، هآباد کرمان، اعتراض معلمان اصفهان بکارخانه ذو  مب خاتون

گرا تهفران: وسعههای تدر ایران و دولتدولت و توسعه اقتصادی؛ اقتصاد سیاسی توسعه 

 (288ص  1393آگاه 

قبف  در ایفن دوره نیفز بیکفاری و تنگدسفتی و زیسفتن در های تکرار وضعیت دهه

اضفات و مشفک ت اعترگونفه در ادامفه همین وم و حاشیه ادامه داشفت، ومح ت محر

نشفین در ه فقیرآبفاد منطقفپایانی دولت اص حات، مفردم منجی های انباشت شده در ماه

ها آمدند و جاده را مسدود کردند )سفایه تهفران ها به خیابانکریم از خانهان رباطشهرست

 .(1383اسفند  12)

با شعارهای بود و که منتهی به دوره اول دولت نهم  ل آخر این دوره ده سالهچهار سا

شعار مقابله با  دستان در مقام منجی وارد حکمرانی شد وهای تهیعلنی مطابق با خواسته

ترین موضب این دولت شد و دیفدگاه پوپولیسفتی بفا دستان اصلیو حمایت از تهی فساد

دسفتان زیفاد یران رونق گرفت، اما خوشبینی تهیتوجه به وضیعت معیشتی نامناس  در ا

نویب اصف حیه قفانون کفار اختیفار دوام نیاورد و وزارت کار همین دولت با تنظیم پیش

سفال دولفت بفا تصفوی  و کرد در همفان ا برای اخراج کارگران بیشتر میکارفرمایان ر

دلی  نفاتوانی در بفار مفالی حاصف  از ایفن ای مدیریت خدمات کشوری بهاجرای الیحه

قانون مخالفت کرد و این وضب باعث شد هم کارگران و هم کارمندان آشفکارا و پنهفان 

 نارضایتی خود را تشدید کردند. 

دلی  هدسفتان بفبا شعار حمایفت از تهی  60های دهه دیدگاه دولت دولت نهم نیز با

نبود برنامه اقتصادی و اجتماعی نتوانست امیدهای این قشر عظیم از جامعه را به واقعیت 
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های قب  مردم در میدان بفاز توزیفب از منفابب داخلفی لحاظ اینکه از دهههتبدی  کند، و ب

دنبال افزایش حقوق و بقیه مفردم نیفز بفا هدولت بعادت کرده بودند کارگران و کارکنان 

خواستند و ایفن رستی مستقیم دولت را برای خود میتوجه به بافت اقتصادی حاکم سرپ

لحاظ نزدیکی به دوره دوم انتخابات حامی پروری بفه شفک  پوپولیسفتی را هدولت نیز ب

دسفتان مطالبات تهی ود را محکوم به قبولدانست و ختنها راه پیروزی خود در آینده می

( کفه 1387، در سفال آخفر )کردنفدسته اولیه زنفدگی خفود را دنبفال میدید که خوامی

مصادف بود با پایان دوره اول ریاسفت جمهفوری دولفت نهفم سفقوط قیمفت نففت در 

دستان را برای بقفا  ناامیفد کفرد و تر و تهیی جهانی عرصه را بر این دولت تنگبازارها

ه حاص  از این وضب دولت را به قول ر یب دولفت وقفت بفه فکفر دلی  کسری بودجهب

ا در بعفد از وقفو  های قبلی ع ج ردی واداشت دولت نهم نیز مث  دولتجراحی اقتصا

بار بار در زمان وقو  و یکواقب حادثه تاثیر مخر  خود را یککردند در حادثه دنبال می

ا تصمیم در بعد از وقو  و در هنگفام دلی  نبود تصمیم کارشناسی و ساختار متناقض بهب

در اواخر این دهه و پایان دوره اول دولت  کرد. نهایتاًابله با حادثه به جامعه تحمی  میمق

رغم برخفی نهم مجلب هشفتم بفه همفراه دولفت، انقف   اقتصفادی مفوردنظر را علفی

ها و حال و هوای سیاسی حفاکم بفر انتخابفات دوره دهفم ریاسفت جمهفوری مخالفت

ها و توزیب سهام عدالت اعف م دفمندی یارانهتصمیم قطعی خود را برای اجرای قانون ه

کرد و معتقد بود ایستادگی در مقاب  این برنامه مخفال  بفا عفدالت و تضفعی  حقفوق 

 فقراست. 

تی کفرد دولت برای عق  نماندن از کارزار انتخاباتی اقدام به توزیب سود سهام عفدال

دستان جامعه متحدانی از این قشر برای ایفن طفرح داشفته تهی که توانست با جل  نظر

روشفن بفرای  دستان مبنی بر اینکه آفتفابین دوره ده ساله با خوش خیالی تهیباشد و ای

در انتظار باقی نگفه  ها، و بینوایان مسکین طلو  خواهد کردخانمانکارگران، بیکاران، بی

، جهفش بفزرگ جمله تولد اقتصاد ایفران جم ت ازدستان را با کلمات و داشت، و تهی

ایفن  ترین طرح اقتصادی شیفته خود کردند. تا جامعه وارد اجرای عملیقتصادی مردمیا

 نژاد شد. طرح در دوره دوم دولت احمدی
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 (1398-1388) ،دستان دهه پنجمجنبش تهی .3-5

   دستان(           کشی سیاسی از جنبش اجتماعی تهی)بهره

ترین دهه معاصر ایران بود چرا که حوادث تنشترین و پرالتها اید یکی از پراین دهه ش

تهاجمی برخی جریانات  ریاست جمهوری طرح تحول اقتصادی فعالیت 1388انتخابات 

های اجتماعی نارضایتی خودشان زمان با جنبشهای سیاسی، تحرکاتی همسیاسی جنبش

ی، های اجتمفاعدلی  نبود قال  سازمانی جنبشهرا علنی کردند در این اوضا  و احوال ب

دستان جامعه بودند پیفرو های مردم را که بیشتر تهیهای سیاسی دراین وضب تودهجنبش

را طفوری  1388هفا آوردنفد و حفوادث در خط مقدم مبفارزه بفه کف  خیابان خود اما

د. تفرس دستان بازنده اصلی ایفن تعفارض شفدنیت کردند که باز در این میان تهیمدیر

بفود و ایفن وضفب  دولت از تشدید تعارضات تقریبا کشور را در حالت امنیتی قفرار داده

کرد تا از این التهابفات حفداکثر سفود را داری بازارگردانان فراهم میفرصتی برای میدان

های اقتصادی دستان دریافتند وعدهنصی  خود کنند. در واقب در حداق  زمان ممکن تهی

شعاری بیش نبود و تنها خوراک انتخاباتی داشت هفر چنفد آزادسفازی و معیشتی دولت 

دلی  نبفود برنامفه هاقتصاد بعد از جنفگ در دولفت هاشفمی اسفتارت خفورده بفود و بف

کارشناسی مورد قبول متخصصان امر در بیشتر مواقب موج  غفارت امفوال عمفومی در 

و این دولت نیز با طفرز های بعدی موج  بیکاری کارگران شد اما دولتها که واگذاری

داران نحوی القا شد که سفرمایهند را ادامه داد. در این دوره بهتفکر اقتصادی خود این رو

هی بفه دسفتان هسفتند و تفوجادی و عام  اصفلی تمفام مشفک ت تهیجنایتکاران اقتص

 گیری نشده است. سازی و تصمیممشک ت ساختار موجود تصمیم

اشفت و دنبال دهدستان بآرامش نسبی را در مناطق تهییستی هر چند شعارهای پوپول

ها باعفث اقتصادی یا همفان هدفمنفدی یارانفه دستان باور کرده بودند که این برنامهتهی

 بهبود وضب معیشتیی آنان خواهد شد اما با گذشت حدود یکسال از اجرای این طفرح و

دسفتان تهی جنگ قفدرت دا مفی بفین احفزا  پیفروز و فراموشفی مشفک ت معیشفتی

هفای هفا و بیکاریها بصورت پنهان و آشکار بفه گرانیها در کوچه پب کوچهنارضایتی

افسار گسیخته باال گرفت، ))راهپیمایی و اعتراض به گرانفی و کمبفود کفاال مفردم شفهر 
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از جمله اعتراضات بود. اعتراض کتبی حوزه علمیفه قفم بفه  1391نیشابور در مرداد ماه 

 .(1391تیر  18( )مردم ساالری 1391)اردیبهشت  گرانیها در سال((

دستان را شفیرین کنفد رفتفه با اجرای طرح اقتصادی در دولت نهم قرار بود کام تهی

رفته و با گذشت اندک زمان فشار اقتصفادی بفه تفوده مفردم شفدت گرففت و هفر روز 

رورزی دستان بیشتر شد و عم  گفتمفان مهفهای تهیتوجهی دولت مردان به خواستهبی

دولت حاصلی جهت بهبود معیشت این قشر عظیم جمعیتی نداشفت و در شفرایطی کفه 

ای بفرای شود دولت برنامهمهاجرت همچنان به شهرها بویژه شهرهای بزرگ سرازیر می

های فاقد مسکن و کنترل این وضب ارا ه نکرد و هر روز بیشتر از دیروز بر تعداد خانواده

گفردی و نشینی و مشفاغ  کفاذ  از جملفه دورهشد، و به تبب آن حاشیهشغ  افزوده می

فروشی افزایش پیدا کفرده و نظفم عمفومی شفهر بفه هفم ریختفه و برخوردهفای دست

های قب  ها و دولتشهرداری و انتظامی تشدید و تعارضات این قشر و گرفتاریهای گروه

یران )سرشمارس نفوس و مسفکن دهد. بر اساس آمار مرکز آمار ابه روند خود ادامه می

 7الفی  5/1( جمعیت در شهرهای اطراف ک ن شهر 1395( درگاه ملی آمار )1395سال 

برابر رشد داشته است و امرار معاش سرپرستان خانوارهای این جمیعفت بفرای زیسفت 

هفا ندارنففد در واقفب مشففاغ  و ای جففز دسفت فروشففی در کف  خیابانمعیشفتی چفاره

رسمی در این دولت که شعارهایش بیشتر شبیه روزهای اول انق   های غیر گاهسکونت

بود همچنان رو به افزایش بود و ت ش ایفن دولفت جهفت پیونفد میفان نولیبرالیسفم بفا 

دستان روشن کرد. ای مطابق با شعار مهره وری جهنمی دیگر برای تهیگرایی نتیجهعوام

کرد و روز ویژه در شهرها اضافه میوضب حاکم هر روز به جمب مستمندان و نیازمندان ب

دستان یکی از شک تهیشد و بیبه روز به افزایش موسسات خیریه غیردولتی افزوده می

ها ممکفن اسفت صاح  منصبان کمیته امداد هشدار داده بود که هدفمندی کردن یارانفه

( اففزایش تعفداد 1388آبفان  16مراجعین این نهفاد امفدادی را اففزایش دهفد )رسفالت 

کردند در برخفی دستان میهای که این نهادها برای تهیسازمانهای مردم نهاد و مساعدت

موارد برخ ف اساسنامه قانونی خود، با بسیج کردن این قشر از مردم که برای بقا  خود 

کردند. فیلم طهران تهران که بفه سففارش کاس  کاری سیاسی نیز می جنگیدند بعضاًمی

ته شد به دنبال آشتی دادن ثروتمندان با فقرا بود تا نشان دهد شهرداری وقت تهران ساخ
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دستان هستند. در واقب سینما و تلویزیون در خدمت جامعفه ثروتمندان حامی اصلی تهی

بازار درآمده است در فیلم مهمان مامان سعی شده است تفا مفردم را متقاعفد کنفد بایفد 

هفا نجفات اینگونفه فیلم دست در دست هم دهید و مشفک ت را حف  کنفیم هفدف از

ها بدون شک مورد قبول افرادی مثف  محمفد بورژوازی بدست مردم بود. این گونه فیلم

 .(1388اسفند  22نهاوندیان ر یب اتاق بازرگانی وقت بود )پول 

اند معتقفد بودنفد طرفداران اقتصاد آزاد که به دنبال منب دولت از شیوه باز توزیب بوده

کنند نباید توقعی داشته باشند البتفه تف ش مفدنظر بهفره وری میکه بیش از آنچه ت ش 

کرد. این یک سوال اسفت کفه چفرا مستضفع  پفروری در دستان نمیالزم را عاید تهی

دار جامعه نهادینه شده است و همه ساله سعی بر این است تا با تجلی  از خیرین سرمایه

خیرین، تسهی ت دولتی و یا معافیت  آنان را قهرمان جلوه داده و در مقاب  اقدام همچون

دستان خیرین را تکیه گفاه خفود شود به هر حال تهیمالیاتی شام  حال اینگونه افراد می

داران از این وضب بهره خود را مسفتقیم و یفا دانستند ولی جال  اینجاست که سرمایهمی

ت جهفت خواسفتند فشفاری بفر دولفغیرمستقیم داشتند و در برخی موارد هر وقفت می

سازی داشته باشند حمایت خفود را بفا بهانفه کسفادی بفازار و رکفود دخالت در تصمیم

دسفتان مفورد حمایفت ایفن کردند تفا صفدای تهیاقتصادی از موسسات خیریه کم  می

شد برای نمونه موسسه موسسات باال گیرد. حتی برخی موارد موسسات خیریه تعطی  می

بفه  1393خفانواده در سفال  454حمایت خود را از  1389خیریه اشراف االنبیا در سال 

 .خانواده کاهش داد. )اط عات فوق از سایت موسسه مورد اشاره اخذ شده است( 389

ها در این دوره بخش س مت نیز در حالت بحرانی قرار گرفت و با آزادسازی قیمت

هفای نوادههای درمانی و عدم تخصی  اعتبار کافی به بخش درمفان خابا افزایش هزینه

 5تفا  3ای که در برخی آمارها افزایش فقر را دستان اضافه شد به گونهبیشتر به قشر تهی

برابر اع م کردند )مومنی، عدالت اجتماعی، آزادی و توسفعه در ایفران امفروز )تهفران؛ 

 (. 291ص  1396نقش و نگار 

ای از ی عفدهبا شدت گرفتن آزار و اذیت ماموران شهردار 1390در سال  بهمن ماه 

زنان دست فروش مترو با تجمب در مقاب  مجلب نسبت به عملکرد شهرداری و ماموران 

  .(1391آبان  18انتظامی اعتراض کردند. جام جم )
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دسفتان را ناتوانی دولت در برقراری تعادل اجتماعی و رففب مشفک  همیشفگی، تهی

بانی با توجه به افزایش چند کرد. در اعتراضات خیاها میوادار به اعتراض درک  خیابان

ها می برابری هزینۀ خدمات آ  و برق و گاز مردم در کوچه و بازار و خیابان و اتوبوس

 گفتند مگر قرار نبود انق   کنیفد آ  و بفرق مجفانی شفود، و مقاومفت مفردم جهفت

پرداخت بهای آ  و برق و گاز مصرفی مشکلی مضاع  بفه مشفک ت دولفت اضفافه 

  دولت را با کمبود منابب جهت پرداخت یارانه نقدی مواجه کرد. کرده بود و عم 

دستان مجبور به انشعابات غیرمجاز روی آورده بودند و در واقب در این دوره نیز تهی

دستان در بخش خدمات شهری، مسفکن و اشفتغال تعارضفی آشفکار و محدودیت تهی

 پنهان را در اشکال مختل  کام  نمایان بود. 

 1392تفا  1388ارش پژوهشی خبرگزاری ایرنفا نفر  بیکفاری از سفال براساس گز

رسیده بود با اب غ سیاست اقتصاد مقفاومتی در سفال 9/20و  4/19، 3/20، 6/18بترتی  

سازی کلیه امکانات منابب مفالی و علمفی کشفور بفه مبنی بر تامین شرایط و فعال 1392

هفای اقتصفادی آمفار نفر  فعالیتمنظور توسعه کارآفرین و توسعه و مشارکت مردم در 

برابر میانگین دوره دولت قب  شفد.  4/6در دولت یازدهم  1395تا  1392اشتغال از سال 

علیرغم این گونه برنامه اقتصادی و رشد میزان ایجاد واحدهای اقتصادی جدیفد، رکفود 

ی و هفای اقتصفادحاکم بر اقتصاد منجر به غیرفعال و یا نیمه فعال شدن برخفی از بنگاه

ها تحصن و تجمب کارگران همچون گذشفته خبفر اصفلی روز اخراج کارگران این بنگاه

 بود. 

و  نیمفه  نژاد(در واقب در این دوره که مصادف بود با نیمه دوم دولت دهفم )احمفدی

دسفتان دیفده )دولت روحانی( تفاوتی در وضب معیشتی تهی اول دوره اول دولت یازدهم

می متففاوت بفود وگرنفه همفان دیفدگاه اسفتراتژی بقفا  شد و فقط شک  تعارض کنمی

صورت پنهان تصمیمات دولت مردان بود و هراس دولتمردان از حوزه عمومی، ساختاری 

کفرد و اندیشفه پوپولیسفمی را حفاکم کفرده ایجاد کرده بودند که جمعیت را محبوس می

بیکفار بفه جمفب  بودند. اما تنش و تعارض موجود با توجه به ورود جوانان تحصی  کرده

دسفتان ای شفده و معترضفین تنهفا تهیدستان رنگ و بوی تعارض رفته رفتفه شفبکهتهی

اندازی روشن اند و معتقد بودند چشمنبودند. طبقه متوسط شهرنشینی نیز وارد میدان شده
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کفرد و بینند. تکرار وضب زیست معیشتی آینده را در تفاریکی متصفور میبرای آینده نمی

داد. آصف  تر نشان میتر و گستردهضات در سالهای آخر این دهه خود را عمیقالیه اعترا

العاده بود که هسفته ایران یک خیزش مردمی فوق 1396معتقد است که اعتراضات »بیات 

مرکزی آن طبقه متوسط فرودست شک  داده است و زمینه این تعارض نگاه نفولیبرالی در 

صادی که در آن رفاه مردم به امان خدایان بفازار رهفا به قول ایشان اقت «اقتصاد ایران است

نشین و بیکفاران و کفارگران اخفراج دستان حاشیهشده است. در این تعارضات دیگر تهی

های اجتماعی پیوستگی و یا نفوعی شده تنها نبودند جوانان ناامید از آینده از طریق شبکه

دلیف  گسفتردگی و همزمفانی  همگرایی فی مابین معترضین ایجاد کرده بودنفد. و همفین

تر از اعتراضفات و متففاوت 96را دامن زد. و ترکی  جمعفی اعتراضفات  96اعتراضات 

رسید هفر به نظر می 96های قب  بوده است، در جریان اعتراضات تجمعات اعتراض دهه

ها شفده اسفت ولفی در های اعتباری موج  اعتراضهای صندوقچند بیشتر ک هبرداری

ها اقشار مختل  غیر از مشتریان این موسسات اعتبفاری در کف  خیابفان جریان شورش

بودند و هفر چنفد پوپولیسفم اقتفدار گرایانفه حاکمیفت سفعی داشفتند تفوده مفردم را از 

دستان همانطور که شورش مسکن در اوایف  انقف   ر  ستیزخیابان برحذر کنند اما تهی

های اجتماعی بفا تشفویش اذهفان کهدانستند و شبداد این گونه تصرفات را حق خود می

اینترنفت، از  دستان بودند. )منبفب،مبنی بر فساد و ناکارآمدی دولتمردان حق به جان  تهی

 .های اختصاصی آص  بیات(مجموعه مصاحبه

رسد تا حدودی اقدامات پوپولیستی دیگر کارایی خفود در چند سال اخیر به نظر می

اعی از دسفت داده اسفت و دیگفر اشفتباهات های اجتمفرا با توجه به حاکمیفت شفبکه

تفوان کتمفان کفرد. دسفتکاری در آمفار و ارقفام اقتصفادی و اقتصادی دولتمردان را نمی

معیشتی نتوانست التها  موجود را فروکش کند و این اعتراضات حامیفانی در خفارج از 

ورهای های در برخفی از کشفکشور نیز به خود جل  کرده بود و در این زمان راهپیمایی

برگفزار  1396اروپایی و آمریکا در حمایت از اعتراضات داخلی ایران بویژه در دی مفاه 

های اقتصادی دولت که کام  فسادزا ورانتیر شفده بفود شد و دامنه اعتراضات به سیاست

ها نیز کشیده شد. اینکه سیاسیون مخال  حاکمیت در ک  و دولت به تنهفایی به دانشگاه

برداری خود را از این وضب آشفته کاس  بودند یا نه، از حوصفله هرهدر داخ  و خارج ب
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این مقاله خارج است، دوره دوم دولت روحانی با گفتمان تدبیر و امید با تفنش گسفترده 

هایی نیز بر جای گذاشت و با دخالت مستقیم مواجه شد طوری که این اعتراضات کشته

زیکی به حالفت نیمفه خفاموش پلیب ضد شورش پب از چندین روز تنش سخت و فی

 ترین دوران بعد از انق   را حکومت سپری کرد. پرتنش 1396درآمد، در واقب دیماه 

روند التهابات اقتصادی افسار گسیخته که در مهار آن دولت عاجز مانده بود تابسفتان 

وارد فاز جدید شد که این دفعه ماهیت کام  بازاری به خفود گرففت و بفا اففزایش  97

منتظره قیمت ط  و سکه و سقوط شتابان ارزش پول ملی در مقاب  ارزهای خارجی غیر

دسفتان رقفم زد و بویژه دالر و یورو اقتصاد ایران را خیلفی بفدتر از قبف  بفه ضفرر تهی

بر اص حات پیچیدگی بر بیکاری و مرگبر گرانی، مرگاعتراضات ایندفعه با شعار مرگ

ندین سال عم  معط  برجام بود با خفروج یفک خاص خود را داشت و کشور ما که چ

طرفه آمریکا وحشت را روانه اقتصاد و بازار ارز و سکه و ط  ایفران انفداخت. و تفورم 

دسفتان شتا  چند صددرصد به خود گرفت و دیگر هیچ نقطه امیدی در آرزوهفای تهی

کف  از های سیاسی و جنفاحی گیریباقی نگذاشت و شرایطی ایجاد کرد که دیگر جبهه

اهمیت بود و معترضین در اکثر نقاط کشور علیرغم برخورد شفدید نظر مردم معترض بی

دادند در واقب ک  سیاست حکمرانی اعم حکمرانی شعار میی کفایتماموران امنیتی به بی

 از داخلی و خارجی را مورد حمله قرار داد و هراسی از کشته شدن نداشتند. 

حوالت، کام  مشهود است که نیمفه دوم دهفه پفنجم دهه اخیر ت 5با توجه پژوهش 

مدت زمان اعتراضات زودتر از قب  تکرار و از شدت تنش بیشتری برخوردار بود و دلی  

دستان نبود اقتصاد آزاد مفورد عمف  در ایفران آن چیزی جز تشدید فشار معیشتی بر تهی

دسفتان از مقفررات هیبه جای اینکه ت دسوتواز انق   اس می برخ ف نظر  بویژه بعد

آمیز دولتی رها شوند با رانت اقتصادی و قدرت اداری مواجه شدند که برای یک تبعیض

درخواست قانونی بایستی به رشوه متوس  شوند و آزاد سازی اقتصاد بدلی  رانت قدرت 

دار تجفارت و های سوداگر بیشتر از قب  میدانو نبود ساختار عق نی، ثروتمندان و گروه

دستان بیشتر از گذشته با بحفران مواجفه شفد و بفا صاد و سیاست شدند و منافب تهیاقت

سازی و رانت حاکم فی ما بفین قفدرت و اقتصفاد لیبرالیزه شدن اقتصاد از راه خصوصی

حسا  و کتفا  و تعطیلفی بفیش از پفیش کارخانجفات و بیکفاری منجر به واردات بی
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معیشفتی خیابفان بیشفتر اضفافه کفرد گردید و این وضفعیت بفه اففراد زیسفت ه گسترد

گردها و دستفروشان را هر روز بیشتر از روز قب  به آشفتگی کسف  و مسافرکشی، دوره

کار با حالت غیررسمی منتهی گردید. فضای کس  و کار و مسکن به صورت غیررسمی 

 روهفا وفروشفان پیادهگردها و دستداران در مقاب  دورهدر حال رشد بود اعتراض مغازه

شد و دولت و دیگر های شخصی روز به روز تشدید میداران در مقاب  مسافرکشتاکسی

اندرکاران توان مقابله با وضب موجود را نداشتند و عم  اقتدار حاکمیت زیر سوال دست

رفته و هر روز بدنبال یک عم  پوپولیتسی جهت تزریق مسکن به جامعه برای مفدیریت 

قانونی بودند، تدبیری و بیجتماعی بحران زده حاص  از بیوضب آشفته و ایجاد انضباط ا

دستان و شرایط موجود عم  تبهکاریهای اجتماعی و اقتصادی را مضاع  کرده بود  تهی

تدبیری و بدقانونی حاکم برای بقا  دست اقشار طبقه پایین جامعه در کارزار دا می با بی

دسفتان نبفود امفا می مطلفو  تهیزنند هر چنفد عمف  غیررسفبه هر کار غیر رسمی می

قانونی عم  تدبیر و بیای جز این نداشتند و تق  برای گذر از مصیبت حاص  از بیچاره

هایش غیررسمی و رویارویی با دولت بود و وقتی که از تشک  رسمی برای بیان خواسته

برخوردار نبودند ک  خیابان را مکفان مناسف  بفرای ابفراز مصفیبت در معیشفت خفود 

 دیدند. یم

دیگر یک قشفر و  98و  97دامنه اعتراضات به وضب معیشت در سنوات اخیر بویژه 

داران حتی در برخی موارد به کارمندان نیز دستان تا بازاریان و کامیونطبقه نیست از تهی

در شفهرهای تهفران،  1397مهفر  16گسترده و اعتراضات تقریبا سراسری شفده اسفت. 

بریفز و چنفدین شفهر بفزرگ و کوچفک اعتصفابات ر  داد. اصفهان، مشهد، سفنندج، ت

در شهرهای شوش و اهواز به وقو  پیوسفت و  1397کارگران خوزستانی در آبان و آذر 

ها خواسته جز معیشت نداشتند کفدامین عمف  و هیچکدام از این اعتصابات و راهپیمایی

ز را بفه خیابفان ای حضور کارگران نیشکر هفت و هپکفو اراک ففوالد اهفواتصمیم زمینه

کشانده بود، همان ساختار معیو  اقتصادی که رانت قفدرت و ثفروت را موجف  شفده 

ها با سو  استفاده از بدقانونی به راحتی هزاران تولیفد کننفده و هفزاران است تا واگذاری

 97کارگر را به بدبختی کشانده تا برای بقا  خود ت ش کنند. در اواخر این دهه در واقب 

ای به خود گرفته در این وضب به هیچ بش در ایران حالت سراسری و چند طبقهجن 98و 
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های امنی برای مفسفدان اقتصفادی وابسفته بفه قفدرت وجه قاب  کتمان نیست که حاشیه

همگان را به ص  معترضان مسکن و اشتغال اضافه کرده و دیگر هیچ مسکنی درمان این 

تصفادی و اجتمفاعی چفرا کفه زمینفه ایفن باشد مگر اص ح ساختار سیاسی، اقدرد نمی

ها ساختار معیو  است که فساد را گسترده ودر قدرت، اقتصاد و سیاست به هفم جنبش

پیوند داده است و این پیوند شکاف اجتماعی را بیشفتر و اعتمفاد را بفه حفداق  ممکفن 

د رسانده است و امید را برای زندگی کمتر و کمتر کرده است دنیای در این وضفب ایجفا

کنند ساختاری که دستان امید خود را فقط در تغییر ساختار جستجو میشده است که تهی

ها تن کاالی قاچفاق از بنفادر رسفمی وارد اجازه داده بدون پرداخت حق گمرک میلیون

شود که در آن تولید کننده هر روز مجبور به تعطیلی مراکز تولید خود یا اخفراج بازار می

ترین نظریه بر جامعه ایران است ه جامعه کلنگی کاتوزیان شاید نرمکارگران هستند، نظری

های رانت قدرت است و هر کسفی و که در آن حتی قانون معیو  نیز در اطاعت سلیقه

ها ندارد باید گیرد کاری با خو  و بد تصمیمات قبلیهر جریانی در راس امور قرار می

نیست این نوسازی چگونه و بفر پایفه تخری  و دوباره به اصط ح نوسازی شود و مهم 

مندی رانت قدرت از تصمیم جدید است و ایفن وضفب کدام ستون استوار شود مهم بهره

پیوسته در حال تکرار بوده و در این حالت فقر حاصف  از فسفاد سفاختاری و مفدیریت 

شود فقر در آموزش و بهداشت، مسکن و ...... زیسفت را ناکارآمد روز به روز بیشتر می

نامفه و دستان غیرممکن کرده است. ساختاری که در آن هزاران بخشنامه و آ ینبرای تهی

تفوان بفه در این آشففته بفازار می آیا کنند،نمایی میدستورالعم  در تناقض با هم قدرت

توان جلوی دگرگونی اجتمفاعی حقوق انسانی خود رسیدر آیا با اعمال زور و تهدید می

ای به حق در پب این جنبش وجفود دارد چفرا ت پب مطالبهرا گرفتر اگر جنبشی هس

که جنبش مبارزه برای طل  حق است مبارزه برای تغییر به وضب مطلو  اسفت کفه در 

کند تا به دنبفال هفدف مشفترک هایی را دور هم جمب میشرایط نامطلو  زندگی انسان

تواند در مقاب  میها صدایی را بلند کنند شاید فرجی حاص  شود که این شک  از دولت

گو باشد دولتی که ساختار متناس  با جامعه جهانی شده نداشته ها پاسهاین گونه جنبش

تواند با تهدید و ارعا  با جنبشی مقابله کنفد. راه مقابلفه بفا باشد، چقدر و چند روز می

جنبش پاسخگویی متناس  با مطالبات آنها است که در جامعه کلنگی این امکان وجفود 
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دسفتان در طفول سفنوات گذشفته آیفا رد. حالت جنگی گرفتن در مقاب  جنفبش تهیندا

 توانسته مشک  را ح  کندر

دسفتان نشفده اسفت بلکفه اقدامات عوام فریبانه دولت نه تنها مانب دوام جنفبش تهی

دهفد و ضفمن کفاهش فاصفله بدلی  عدم اعتماد جنبش همچنان به حیات خود ادامه می

 98و دامنه خشونت نیز افزایش یافته است، اعتراضات آبان ماه  اعتراض این جنبش میزان

نمونه بارز این ادعاست در واقب بلحاظ اینکه این جنبش قب  شک  گرفته و تا رسیدن به 

یابد با توجه به تنو  اعتراضات و پیچیدگی که در سفالهای اخیفر هدف خویش ادامه می

د و تعلف  در پاسفه بفه خواسفته ایفن طلبدر این جنبش نمایان است ع ج عاج  را می

ناپذیری را به جامعه تحمیف  کنفد اعتراضفات آبفان جنبش ممکن است خسارت جبران

زنگ خطر را با صدای بلند به صدا درآورد، اگر این صداها نیز مث  قب  پاسه اش  1398

عوام فریبی یا مسکن درمانی باشد همان تکرار اشتباهات گذشفته اسفت ایفن در حفالی 

کنند همانطوریکه که قب  اشفاره شفد ای نیست که دولتمردان فکر میدیگر گذشتهاست 

کنفد و گزارشفات پیچیدگی موجود در اعتراضات اخیر تنش را تشفدید و خطرنفاک می

آماری غلط و یا شعارهای دلسوزانه حاکمیت بدلی  این که در سنوات قب  نیفز همچفون 

ر شده اسفت دیگفر چنفدان مفوثر نیسفت و رفتار در زمان تنش از سوی دولتمردان تکرا

دستان در سر تا سر ایفران، تفنش بعفدی در صفورت عفدم تحقفق بدلی  گستردگی تهی

تر خواهفد بفود. در اصف  واکفنش خواسته جنبش بفه احتمفال قفوی زودتفر و گسفترده

دستان بدلی  عدم تحقق مطالبات خود در حالت انفجار باقی مانفده اسفت. اعتفراض تهی

دسفتان و ای بفرای کفاهش شفکاف بفین تهیم  نشفان داد دولفت برنامفهع 1398آبان 

ثروتمندان و رفب مشک  اولیه زندگی این قشر را ندارد و صرفا ارا ه آمار غلفط از سفوی 

های موجود جامعه است ریزی برخ ف واقعیتمرکز آمار ایران و سازمان مدیریت برنامه

معیشتی گواه ادعای کفذ  سفنوات گذشفته میلیون دریافت کنندگان طرح  60البته آمار 

دستان حاصف  شفده اسفت کردند بهبود وضب معیشت تهیدولتمردان است که اع م می

میلیون نفر را جزو کمک گیرندگان  60پب اگر وضب معیشت رو به بهبود است پب چرا 

درصد جمعیت زیر خط فقر، این  75برای معیشت انتخا  شده است و این یعنی حدود 
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سفال مفورد مطالعفه عفاملی جفز ناکارآمفدی  50بحران معیشت است آیا در طول همان 

 شودر دولتمردان و مشک  ساختاری دیده می

 

 بحث و تحلیل  .4

ای چون فقر مواجه هستند فقرا فقیرند چون از امکانات برای زنفدگی دستان با پدیدهتهی

مانند لیکن به راسفتی قیر میدستی ادامه دارد فتهی هستند و تا زمانی که این شرایط تهی

ای به شمار آوریم زیفرا بفه کنفار از آن کفه چفه های اجتماعی را چه پدیدهفقر و جنبش

های اجتماعی در خفارج از ذهفن شود، به هر تقدیر فقر و جنبشدرباره این دو گفته می

 اند به قول معروف کافی است که از پنجره بفه بیفرونآدمیان موضوعاتی عینی و ملموس

دستان را شفنید. پفب های تهینگاه کرد تا فقر را دید و خو  گوش کرد تا ندای جنبش

گیری انوا  عمف  جمعفی باید این واقعیت را قبول کرد در کنار فقر و گسترش آن شک 

 یک امر عادی است. 

های متفاوتی مدنظر صاح  نظران است اما در هفر حفال هر چند برای فقر شاخ 

دستان را در حاشیه و با حداق  امکان زندگی در کنار هفم گفرد یشود تهفقر موج  می

 دانند. آورد و این ویژگی موج  شده ادغام را مطلو  جامعه خود می

گیرنفد، بفه صفورت بفالقوه در واقب این افرادی که به هر شک  در کنار هم قفرار می

منافب مشترکشان توانند به همراه یکدیگر وارد عم  شوند چرا که محیط مشترکشان و می

دارد و بدلی  نبود نهادی برای بیان نارضایتی شان اقدام به اعتراض به عم  جمعی وا می

 کنند. در ک  خیابان می

در این شرایط حکمرانی ناکارآمدکه فاقد برنامه منظم حکمرانی است شدیدا بفا ایفن 

دسفتان استه تهیکند. اما بدلی  عدم تامین خوعم  نارضایتی برخورد سخت را دنبال می

ور تر شعلهتر و پیچیدهاین شرایط در زمان و مکان دیگر مجدد و شاید با شکلی متفاوت

دسفتی شود. و این عدم تامین خواسته در واقب به میزان ماده خام ریشه در اقشفار تهیمی

ارتباط دارد. و زمانی که بحران مشفروعیت دردولفت وجفود داشفته باشفد فعالیفت ایفن 

 (. 1370ایران یا آفریقای جنوبی  1357شود. )مث  انق   نجر به انق    میها مجنبش
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 گیری جنبش اجتماعی:زمینه ساختاری شکل .4-1

تحول ساختاری الزمه هر نو  حکمرانی در طول تاریه است و مقاومت در مقاب  تغییفر 

ل اقتصادی، زمان کنش اجتماعی را بدنبال دارد. داگ س نورث در کتا  فهم فرایند تحو

که عبارتنفد  داندتحول اقتصادی را تابعی از سه مجموعه بنیادی از امور غیر اقتصادی می

از ال (تحول در کمیت و کیفیت جمعیت  (تغییر در ذخیفره دانفایی بفه ویفژه دانفش 

تسخیری و ضمنی برای غلبه برطبیعت، ج( تغییر در چارچو  نهادی کفه تعیفین کننفده 

گیزشی جامعه است .از دیدگاه ایشان بفرای ایجفاد هرگونفه تغییفر ساختار تحول یافته ان

ای ها، ابتدا باید یک صورتبندی اندیشهتوسعه گرا در حیطه اقتصادی حیات جمعی انسان

تفا تغییفر مطلفو  قابلیفت عینیفت  منظبط و روشمند از وضب مطلو  فراهم شده باشد

بشری تبفین کفرده اسفت،  بخشی پیدا کند. فضای مجازی وضب مطلو  را برای جوامب

فلذا حکمرانی پوپولیستی با ایجاد نظم اجتماعی محدود نمی تواند صورتبندی مورد نظر 

خود را در جامعه حاکم کند، واین شرایط ساختار زمینه خشونت اجتماعی را بدنبال دارد 

پب زمینه ساختاری است که شرایط کلی اجتماعی را برای تشویق و یا مانب شک  گیری 

کند.هر چقدر ساختار موجود جامعه توان پاسه گویی های اجتماعی مهیا میا  جنبشانو

 ها بیشتر توسعه خواهند یافت. ها نباشد این جنبشو اقنا  در مقاب  جنبش

شود که باعث ایجاد منافب ها و تضادها و ابهام هایی گفته میفشار ساختاری به تنش

ونه فشارها در شفک  نگرانفی دربفاره آینفده، گردد و این گمتعارض در درون جامعه می

شوند. در این شرایط منابب فشار ها ابراز میها، ابهامات یا برخورد مستقیم هدفاضطرا 

 های معینی باشند. است کلی یا ویژه موقعیتممکن 

هفا مختلف ، های جهفان بینیگسترش باورهای تعمیم یافتفه بفه معنفی تاثیرگفذاری

ها و هدایت مردم برای یافتن راه های عملی رففب آنهفا نارضایتی تواند باعث افزایشمی

شفود شود. عوام  شتا  دهنده، حوادث یا رویدادهایی هستند کفه در واقفب موجف  می

پیوندند مستقیم وارد عم  شوند که البته ایفن عمف  جفزو افرادی که به جمب جنبشی می

بخشفد بنفابراین عت میها نیست. بلکه بفه شفک  گیفری آن سفرشرایط پیدایش جنبش

ها یا اجتماعی به شفدت از عملکفرد و کنتفرل اجتمفاعی تفاثیر جنبش پیدایش و توسعه

تواند در مقام پاسه گویی یا فشار باشد که در شرایط مختلف  پذیرد و این کنترل میمی
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کند، اگر پاسه از نو  تعدی  ساختاری و تامین ها بروز میپاسه متناس  از سوی جنبش

رسفد باشد امکان توسعه جنبشی و عم  خشونت از جنبشی به حداق  خود می خواسته

ولی اگر پاسه در قال  فشار و مقاومت باشد پاسه جنبشی نیز فشار و مقاومت است و 

رسفد، یفا در کف  بلحاظ اینکه در این شرایط )پاسه فشار( جنبش به هفدف خفود نمی

 قب  خواهند داشت. تر از خیابان یا در زیر خیابان عم  به شدت سخت

هاست که با عم  محمدرضا پهلفوی بفه جنبش مشروطه نمونه بارز این گونه جنبش

 گیری جنبش اس می انق بی منجر شد.شک 

شفود، سفاختار نفرم مقتفدر در این مقاله از اصط ح ساختار نرم مقتفدر اسفتفاده می

تار ضفمن حفف  ساختاری است که از انعطاف بیشتری برخوردار است و اینگونفه سفاخ

شود یک ساختار قانونی برخاسته از خواسته اکثریت اقتدار خود در مقام مطلق ظاهر نمی

ها معموال با توجه به گویی در مقاب  اعتراض را دارد. جنبشاست و به راحتی توان پاسه

پیشینه تاریخی آنها بیشتر در جوامب با ساختار سخت درصورت عدم فرصت ابراز خشم 

ش زیر خاکستر همیشه فعال و بدنبال زمان مناس  هستند ودر زمان موعفد به صورت آت

کننفد کفه هفم ها در جایی امکفان رشفد پیفدا میخشونت به همراه دارد. در واقب جنبش

های رسمی بسفته و تغییفر ناپفذیر برخفوردار بوروکراسی ناکار آمد دولتی و هم سازمان

مدتر باشد زمینفه کمتفری بفرای رشفد تر و کارآاست، در اص  هر چه دولت دموکراتیک

دسفتان بفه سفاختار آید. و در شرایط دموکراتیفک ضفمن ورود تهیها  بوجود میجنبش

 برند.دولت از ابزارها و نهادهای موجود حکمرانی نیز هرچند محدود بهره  می

 

 ناکارآمدی حکمرانان )یا ناشایستگی حاصل از رانت در حکمرانی( .4-2

های اجتمفاعی بفه دو نفو  نظفم ارانش در کتا  خشونت و نظمداگ س نورث و همک

کنند، ال ( نظم دسترسی محدود ،  (نظم دسترسی باز، نظفم دسترسفی حاکم اشاره می

محدود را شفام  فرادسفتان گفردهم آمفده در ا فت ف مسفلط کفه بفا ایجفاد انحصفار و 

ادی و.. ممانعت های سیاسی ، اقتصمحدودیت از ورود دیگران به عرصه مدیریت در نظم

کنند، اما در نظم دسترسی باز، حکمرانی غیر شخصی وباور و بعم  آورد ورانت خلق می

تعهد همگانی به برابری و فراگیری وجود دارد در اینگونه نظم رقابت سیاسی و اقتصادی 
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کند در واقب بفا حاکمیفت قفانون است که ثبات اجتماعی را حف  و خشونت را مهار می

 کند.  یفیت (عدالت وبرابری در جامعه ایجاد می)قانون با ک

کند و اینگونه نظم  موج  رشد ناکارآمدی حکمرانی نظم دسترسی محدود تولید می

شود، دولت ناکارآمد حاصف  سفاختار سفخت عدالتی و تبعیض میو توسعه نابرابر و بی

ود را برتفر و است چرا که در اینگونه ساختار جریان حاکم تمامیت خواه بوده و عم  خ

بدون خطا دانسته و در واقب دارای چشم بینایی کور و گوش شنوای کر هستند، زمفان از 

هفای اجتمفاعی جدیفد در واقفب از نظر اینگونه دولتمردان ایستاده است و چفون جنبش

کنند و یا ک  ایفن نمودهفا را قبفول آید احساس نمینمودهای جهان جدید به شمار می

های اجتمفاعی بینند و بلحاظ اینکه جنبشماهیت جامب بشری را نمیندارند و تحول در 

ترین راه تغییر سیاسی اجتماعی هستند و به قفول مفارکب و انگلفب کفه یکی از اصلی

جوامب شرقی جوامب ایستاست در واقب در اینگونه جوامب که ایران نیز جزو  معتقد هستند

انیان تمامیفت خفواه در اختیفار یفک ای تحت استثمار دولت یا طبقه دیوآن است جامعه

طبقه خاص قرار دارد و عم  از طبقات مختل  جامعفه در سفاختار حکمرانفی خبفری 

 نیست.

های اجتماعی و مسئله تغییر ساختارهای اجتمفاعی در ایفران آسفیایی، )مقاله جنبش

 (1394شناسی ایران، دوره شانزدهم تابستان مصطفی عبدی: مجله جامعه

هفا ر استثمار دیوانیان تمامیت خفواه قفرار دارد نفو  پاسفه بفه جنبشای که دجامعه

های ایفن تواننفد شفعلهشوند اما به هیچ وجفه نمیسرکو  است و معموال موفق هم می

ها را برای همیشه خاموش کنند. بعنوان مثال حکومت قاجار با استفاده از قفدرت جنبش

امفا آیفا  ن خفود را سفرکو  کنفد،های زمااستبدادی تمامیت خواه خود توانست جنبش

توانست خاموش و یا از بین ببردر جوا  نه است چرا که نهایتا منجر به سرنگونی ایفن 

گی فرهنگفی بفه شفک  ها به دلی  چند پارهحکومت شد هر چند در جامعه ایران جنبش

واقعی خود نرسیده اما توانسته است تاثیر خود را هر چند در بلند مدت تا حفدودی بفر 

اختار گذاشته است. آبراهامیان نیز پیش از فوران به این چند پاره گی اشاره کرده است س

دانفد کفه هفر جفز  ای در هم آمیخته و پیچیده میاو ساختار اجتماعی ایران را مجموعه
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کوچک آن دارای شک ، بافت و رنگ متفاوتی است. به همین دلیف  واژه تنفو  را بفرای 

 .(26 :1387آبراهامیان کند. )توصی  آن انتخا  می

بشیریه معتقد است یکی از عوام  پیدایش چنین تعارضاتی ظهور نظام های فکری و 

( برای نمونه جنبشی موسوم بفه نهضفت 134-133، 1380عقیدتی جدید است )بشیریه 

 توان اشاره کرد. ملی صنعت نفت ایران می

 

 گیرینتیجه

اعی هدفی غیر از تحقق اهداف خویش های اجتمدستان نیز مث  دیگر جنبشجنبش تهی

کنند و باید قبول کرد که این یک پدیده اجتماعی غیرمخر  است و فرایند را دنبال نمی

این جنبش نیز بیان یک یا چند نو  از مشک  اجتماعی می باشد و اگر فهمی درسفت از 

ه بیان یک جنبش در حکمرانی حاص  شود قطعا به درستی مدیریت خواهد شد و چنانچ

ها نباشد دیگر نمی توان فرصت قلمداد کفرد چفرا فهم صحیح از خواسته اینگونه جنبش

شود و که فهم ناصحیح از مطالبات یک جنبش منجر به سرکو  آن به شک  خشونت می

سرکو  یک جنبش حاصلی جز زیر زمینی شدن و قدرتمند شدن آن ندارد و به طبب آن 

بینی را در پی دارد. با توجه به های غیرقاب  پیشههای بالقوه نیز فعال شده و هزینچالش

این پژوهش در پنج دهه اخیر که یک دهه اول آن دوره حکومت پهلوی دوم بود و چهار 

های شود عم  تفاوت چنفدانی در برنامفهدهه دیگر به بعد از انق   اس می مربوط می

ها شود دیده د وبهبود معشیتدستان را توانمناجتماعی، سیاسی و اقتصادی که بتواند تهی

نشد و در شک  برخورد با جنبش اجتماعی تهی دسفتان عمف  سفرکو  بفوده اسفت و 

بجای کش  زمینه این جنبش آن را توطئه خارجی قلمداد کردنفد هرچنفد تفاثیر عفوال 

شود. اما نگاه عفوام فریبانفه و سفرکو  مقطعفی ها انکار نمیخارجی بر اینگونه جنبش

که حاصلی  دهه اخیر مورد تحقیق حکمرانان بوده است،5در اعتراضات  تاکتیک تکراری

جز خشونت و هزینه از ایجاد شکاف بین ملت و حکومت برای نظام نداشته و در تمفام 

این مدت دولتمردان به گونه ای آمار سازی کردند که به نظر برسد همه چی آرام است و 

ان آخر حکومفت پهلفوی بفود فسفاد در مردم در آسایش و رفاه هستند. دهه اول که دور

دستان را فقیر و فقیرتر کفرده بفود و دربار و جنگ قدرت و رانت در اقتصاد به کلی تهی
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شاه زمانی گفت صدای شما را شنیدم که کار از کار گذشته بفود. دهفه دوم مفوردنظر در 

بگیفریم  این مقاله اگر از ت  و تا  دوران اول انق   و جنگ را دوران متفاوت درنظر

دستی را اکثرا علیرغم اتحاد و تعص  انق بی که در بین اکثریت مردم خروشان بود. تهی

دانستند هر چند تصرفات غیرقانونی و درگیریهفای تا حدودی زا یده انق   و جنگ می

ها وجود داشفت بعفد از دستان و نیروهای امنیتی و حتی کمیتهدر این مدت نیز بین تهی

های رفاه و توسفعه شرو  دوران سازندگی حرف از اقتصاد آزاد و وعده اتمام جنگ و با

ای پفیش دستان را امیدوار وارد دهه دوم بعد از انق   شده بود، اما شرایط به گونفهتهی

 دستان شدند ورفت که بازنده اصلی در اقتصاد آزاد و مدنظر دوران سازندگی همان تهی

هفا ث شد آبی برای این قشر گرم نشود و بفاز تنشبدلی  رانت موجود در این دوران باع

های سفرخرمنی به وضب معیشت شفدت گرففت و بفدون محصفول، سفرکو  و وعفده

در پایان دوره سازندگی دوره اص حات بفا گفتمفان جدیفد کفه بفه نظفر  فروکش کرد.

دستان مجالی برای عرض اندام جهت دنبال کردن حقوق خفود رسید با این شعار تهیمی

تر مواجه بود چرا که فضفای تر و پیچیدهاما این دوره دولتمردان با جنبشی متفاوت باشند

مجازی در ایران نیز پا به عرصه گذاشته بود و این باعث افزایش مطالبات و نو  آن بوده 

نمونه این رشد آگاهی بود که طرفداران جهانی نیز  1370است. اعتصابات کارگری دهه 

هفا، رتی فراتر از قدرت دهه اول مفورد مطالعفه بفود و واکنشبه دنبال خود داشت و قد

همان واکنش قب  و بعد از انق   در این دولت نیز در مقاب  جنفبش بفوده اسفت دهفه 

دسفتان را خوشفحال چهارم دولت مهرورزی با شعارهای مشابه اوای  انق   کمفی تهی

ها به دل ماندند و به خیاباندستان نبودند که آرزو کرد اما طولی نکشید باز کسی جز تهی

ریختند و تکرار برخورد و سرکو  پاسه در مقاب  مطالبات بحق بود نهایتا دهه اخیر بفا 

سال دولت روحانی با گفتمان تفدبیر و امیفد حاصفلی  6دوره دوم دولت احمدی نژاد و 

جز تشدید اعتراضات و قدرتمند شدن جنبش و افزایش هزینه برای نظام نداشفت، پفب 

توجهی موج  انباشت مطالبات و تشدید التها  در جامعه شده است و دیگفر جه بینتی

 دستان قرارداده و دیگر سرکو  دوام چندانی ندارد. ها را نیز، در کنار جنبش تهیجنبش

هفای متففاوت قبف  از انقف   تفا های متفاوت با گفتماندر این مقاله، مطالعه دولت

دسفتان ت کارکردی چنفدانی در مقابف  جنفبش تهیآخرین دولت )دولت روحانی( تفاو
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مشاهده نشد چرا که این جنبش اگر به خواسته خود رسیده بود ادامه آن به شک  مشفابه 

ای معقول برای پاسه گفویی ها از برنامهمعنی است. اوال: جریان قدرت در تمام دولتبی

دارگرایی است که رانت گی حاص  دولتمردان ناشایست و اقتبرنامهبرخوردار نبوده و بی

هاست. دوما: بر خ ف گفتمانهای متفاوت، دولتهفا تغییفری پشتوانه اصلی اینگونه دولت

در ساختار متناس  با نیاز جامعه و هماهنگ با ساختار نظام جهانی نداشفتند و همچنفان 

ن تریتاختند و هر کدام خود را پاکترین و قویسوار بر ساختار معیو  به پیکره نظام می

بینند و کاری با نتیجه عم  ندارند و حاص  این دولتمردان ناکارآمد دولت برای مردم می

با ساختار معیو  باعث فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندشفدن ثروتمنفدان کفه بفا رانفت در 

این وضب در مسیر بحرانی شدن تعارضات ایفن  مند بودند نداشت و نهایتاًحاکمیت بهره

رسفد و هزینه بر بودن آن در شرایط بحرانی است. به نظفر میجنبش و عدم توان کنترل 

دسفتان را مشک  در جوامب توسعه نیافته، عمدی است، اینگونه نیسفت کفه مشفک  تهی

هفا چفرا ملت)کتفا   حکمرانی فهم نکرده باشد، بلکه به قول عجم اوغلو و رابینسفون،

قدرت سیاسفی از  حف  خورند( مشک  دوراهی اینگونه سیاستمداران است،شکست می

طریق قربانی کردن منافب عمومی یا تامین منافب عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت 

راه برای کاهش این تنش  رسد دوهای این مقاله به نظر میبا توجه به یافته .سیاسی است

 ،در راستای ارزش های انقف   اسف مینخست  دستان وجود دارد.و توانمندسازی تهی

همفه شفمول  ایجاد نظم اجتماعی انت وشایسته ساالری در حاکمیت که باعث حذف ر

سیاست ها باتوجه بفه ضفرورت اص ح  دیگر این کهو  .شودباز  می عادالنه با دسترسی

عدم رعایفت هر دو شک  است چرا که  های چالش ها و فرصت های محیط بین المللی

زمینه  با فرصت ها و چالش های محیط بیرونی و سیاست های نامتناس  شایسته گزینی

به نظفر مفی رسفد کفه بفرای باشد، دستان میها اجتماعی از جمله تهیرشد جنبشساز 

اجتنا  از هزینه زایی جنبش های اجتماعی در زمینه های مختل  می بایسفت راه حف  

 ذ شود.هایی اساسی و جدی در این باره اتخا
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 منابع

 .انتشارات ققنوس :تهرانچاپ سوم،  دولت فرودستان،(. 1396. )اتابکی، تورج

، خورنادهاا شکسات میچرا ملت(. 1392. )ایاعجم اوغلو، دارون ورابینسون، جیمزه

 .نشر روزنه :پور، تهرانمحمد حسین نعیمی ترجمه محسن میردامادی و

 های کارگری در ایران،تحول کنش های اجتماعی،جنبش(. 1393. )امین صارمی، نوذر

 .دانشگاه امام صادق :تهران

تهفران: نشفر چاپ ششفم، ، های اجتماعی انقالب ایرانزمینه (.1399. )حسین بشیریه،

 .نگاه معاصر

، ترجمه اسداهلل دستان در ایرانهای خیابانی جنبش تهیسیاست (.1397. )آص  یات،ب

 .انتشارات شیرازه :تهران نبوی چاشمی،

چگوناه ماردم خاورمیاناه را ترییار  زندگی همچون سیاست، (.1390. )بیات، آصف 

 .ترجمه فاطمه صادقی، کتابخانه الکترونیکی امین دهند،می

 .دستانهای پوپولیستی برای تهیتسیاس(. 1390. )بیات، آص 

 .ناشر مول  :تهران حرکت، انقالب ایران در دو(. 1363. )مهدی بازرگان،

 علل و عوامل گسترش مشاغل کاذب در شهرهای بازر،،(. 1363. )لحسنادانش، ابو

 .سازمان برنامه و بودجه :تهران

 .گراناشر نهاد :تهران ،اگر نورث ایرانی بود(. 1398. )علی رضا قلی،

، چفاپ دوم، تهفران: سفروش های اجتماعی معاصر ایرانجنبش (.1381. )سعید ،زاهد

 .)انتشارات صداوسیما(

 .دانشگاه شیراز :، شیرازعوامل دست فروشی در شیراز علل و (.1364. )شیخی، محمد

انتشارات  :، تهراندستان شهری در ایرانزندگی روزمره تهی(. 1397. )علیرضا صادقی،

 .آگاه

 .، نشر راهمستضعفین قانع(. 1389. )هری، محمدرضاطا

 برناماه و ،«اشفتغال و بیکفاری در ایفران بررسی بازار کار(. »1361. )رجادی، غ معلیف

 .، پاییز3شماره  توسعه،
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 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   دهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و شش 

 1399بهار 

 
 
 

 .تهران: نقش نگار اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری،(. 1386. )مومنی، فرشاد

وسعه اقتصادی؛ اقتصاد سیاسی توسعه در ایران دولت و ت(. 1393. )محمد تقی دلفروز

 .تهران: آگاه ،گراهای توسعهو دولت

زهفرا  مترجمان: میر سعید مهفاجرانی و فهم تحول اقتصادی، (.1396. )نورث، داگ س

 .نشر نهادگراف :زاده با مقدمه فرشاد مومنی، تهرانفرضی

خشاونت ونظام . (1397. )بفاری واینگاسفت، والفین، جفان جفوف، نورث، داگف س،

 .انتشارات روزنه :خیرخواه و رضا مجیدزاده، تهران مترجمان جعفر ،اجتماعی

 


