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The social and guild protests from 2017 onward are a turning point in Iran
because of intrinsically and formal differences with the protests in past. This
research has been done by street politics theory and exploration-content
analysis method by emphasis a social- guild protesters and viewpoint of expert.
The authors try to answer this question: What are the differences between
intrinsic and formal past protests the social and guild protests from 2017
onward and the past protests and why have been happened? The main findings
of this study follow that: This protest intrinsically have been spontaneousdirect in street, leaderless, innovation in protest tactics, distrust to civic- guild
assemblies, serial-continues horizontal relation whit other protests and so on.
The information of this study shows that economic, political, social,
motivational, environmental and legal variables respectively have been impact
on this protest, but the economic variables have been in the most effectives.
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مقاله پژوهشی

 --فصلنامه علمی پژوهشهای راهبردی سیاست ---------

تحلی اعتراضات صنفی -اجتماعی اخیر در ایران (1396-1400ب
از من ر ن ریه سیاست خیا ان
خلیلاله سردارنیا



دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران

چکیده

برخوردار بوده است.

واژگان کلیدی اعت اضا صنفی -اجتماعی ،سیاست خیابا  ،مطالبا  ،ای ا .

ISSN: 2345 -6140

دادهانممد؟ مهمتممرین یافتممههای ای من پممژوهش آن اسممت کممه ای من اعتراض همما بممه لحمماظ ممماهوی از نمموع
خودانگيخته و مستقي در خيابان ،بدون رهبر ،نوآوری در تاکتيک مبارزاتی ،بیاعتمادی به تشکلهای
صنفی و مدنی ،مستمر و زنجيروار ،ارتباطات افقی با اعتراضهای مشابه و ویژگیهمای دیگمر بودهانمد.
داده ها و اطالعات برآمده از تحليل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان و اظهارات کارشناسان نشان
میدهد که به ترتيمب متغيرهمای اقتصمادی  -معيشمتی ،سياسمی ،اجتمماعی ،انگيزشمی ،محميط زیسمتی و
حقوقی در این اعتراض ها تأثيرگذار بودهاند اما متغير اقتصادی و معيشمتی از بماالترین و بيشمترین نقمش

تاریخ پذیرش1400/08/16 :

اعتراضهای صنفی -اجتماعی در ایران از دیماه  1396به این سو را میتموان بمه عنموان نقطمه عطمف و
تعيينکننده تلقی کرد زیرا به لحاظ ماهوی ،تاکتيکی و شمکلی تما حمد زیمادی از اعتراضهمای پيشمين
متمایز هستند .ایمن پمژوهش در راسمتای نظریمه سياسمت خيابمان و بما روش پمژوهش اکتشمافی و روش
جمعآوری داده هما از نموع تحليمل محتموای مطالبمات و شمعارهای معترضمان صمنفی و اجتمماعی و نيمز
اظهارات کارشناسان انجام شده است .پرسش مقاله این است که مهمترین تمایزهمای مماهوی و شمکلی
اعتراضهای صنفی و اجتماعی از دیماه  1396به این سو از اعتراضهمای گذشمته چيسمتند و چمرا روی
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مقدمه
یکی از نقاط عطف مه در تاریخچه اعتراضات صنفی ایران را می توان از نيمه دوم دهه
 90شمسی مشاهده کرد .اعتراض های پرشمار مالباختگان ،کارگران ،بازنشستگان،
معلمان ،کاميون داران و سایر اقشار که سفره نان شان هر روز کوچکتر میشد از این
زمان شکل تازه ای به خود گرفت .این اعتراضات بدون رهبر و سازماندهی شکل
گرفتند و بيشتر در استانها و شهرهایی اتفاق افتاد که محروميت های بيشتری را تجربه
کرده اند .اعتراضات صنفی دیماه  1396ایران مجموعه ای از اعتراضات رهبری نشده و
زنجيرهای بود که از  7دی  28( 1396دسامبر  )2017از مشهد شروع و گسترش یافت.
فراخوان شرکت در این اعتراضات که در آغاز با شعار «نه به گرانی» آغاز شد ،در
شبکه های اجتماعی انجام گرفت .این اعتراضات به تدریج با ماهيتی اقتصادی عليه
گرانی ،فساد اقتصادی و ميزان باالی بيکاری شروع و به  160شهر ایران گسترش یافت.
این اعتراضات در سال  97نيز ادامه داشت .اعتصابات سراسری بازاریان ،نخست
در بازار تهران آغاز و سپس به دیگر شهرهای ایران کشيده شد .کاميون داران نيز پس از
بازاریان دست به اعتصاب سراسری در صنف خود زد ند و به صورت پراکنده در
شهرهای تهران ،اصفهان ،مشهد ،سنندج ،تبریز ،کرمانشاه ،چابهار ،بانه ،مياندوآب و
شهرهای دیگر استمرار یافت (ساالری . )2018 ،در این سال آموزگاران نيز در شهرهای
گوناگون ایران دست به اعتصاب سراسری با عدم حضور در کالس درس زدند که با
حمایت دانشآموزان و دانشجویان همراه بود (کمپين حقوق بشر ایران.)1397/12/15 ،
کارگران هفتتپه و فوالد اهواز و البته سایر کارگران در شهرهای مختلف نيز در
ماه های آغازین همين سال دست به برپایی اعتصاب و اعتراض متوالی زدند و در پی آن
شماری از آنها بازداشت شدند (مساعد1397 ،ب.
اعتراضات آبان  1398ایران از مهمترین و فراگيرترین اعتراضات مردمی در سراسر ایران
پس از انقالب بود که در واکنش به افزایش  300درصدی قيمت بنزین روی داد .این
اعتراضات ابتدا نسبت ًا مسالمتآميز بود اما بتدریج به یک شورش خشونتآميز تبدیل شد.
در بسياری از شهرها ساختمانهای دولتی ،خودروها ،خودروهای پليس ،بانکها و بعضی از
مغازهها توسط معترضان تخریب و جریان عادی کسبوکار و آمدوشد مختل شد .در برخی
مناطق شهری شبکه بانکی ،مخابراتی ،سوخترسانی و ترابری شهری تخریب و
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فروشگاههای دولتی غارت شدند .در این اعتراضات تعداد زیادی بازداشت و عدهای نيز
کشته و زخمی شدند .پس از آن و تا به امروز نيز اعتراضات و اعتصابات متعددی در
شرکتها و ارگانهای مختلف کشور شکل گرفته و همچنان در جریان است .بعنوان نمونه
میتوان به اعتراض کارگران پتروشيمی در شرکتهای مختلف نسبت به شرایط نامناسب
شغلی و دستمزدها ،اعتراض بازنشستگان به ک بودن حقوق دریافتی و گاها عدم دریافت در
مهلت مقرر در شهرهای مختلف ،اعتراض به خشک شدن تاالبها و خشکسالی بخصوص
در خوزستان و  ...در سال  1400اشاره نمود.
وقوع اعتراضات صنفی یاد شده در ایران از بسياری زاویهها حائز اهميت هستند که
مهمترین آنها عبارتند از :استمرار زمانی نسبتاً طوالنیمدت آنها ،شکلگيری پيوندهای
افقی بين اعتراضات صنفی از جمله در اهواز بين کارگران فوالد و نيشکر هفتتپه،
رادیکال شدن نسبی اعتراضات و طرح برخی شعارهای ساختارشکنانه ،بیاعتمادی
کارگران به احزاب و پيگيری مطالبات صنفی در قالب خرده سياست ،طرح و پيشبرد
مطالبات از طریق خيابان به شکل مستقي و خودانگيخته ،داشتن ماهيت فوکویی و
شبکه ای این اعتراضات و نداشتن رهبری کالسيک و در نهایت شکلگيری پيوندهایی
بين بدنه فکری و اجتماعی جامعه .این ویژگیها به وضوح تفاوت این اعتراضات با
تحرکات دهههای گذشته را نشان میدهد.
شاید مهمترین نکتهای که در جریان این اعتراضات به ذهن متبادر میشود،
بیاعتمادی مردم و گروههای معترض و مطالبهگر به نهادهای مدنی ،صنفی و احزاب برای
رساندن صدای خود به مسئوالن و نخبگان حکومتی است .این بیاعتمادی باعث شده
است این گروهها بصورت مستقي و از طریق اعتراضات و اعتصابات خيابانی اهداف و
مطالبات خود را دنبال کنند .نکته مه دیگر آنکه در این قبيل اعتراضات با به ه پيوستن
طبقات و اصناف و گروههای مختلف مردمی ،شبکهای از اعتراضات گسترده شکل
میگيرد که حکومتها را با چالشهای جدی مواجه میکند .در واقع باید اذعان کرد که
خطمشی و رویکردهای اعتراضی در حال تغيير است و دیگر حکومت تنها نهاد عمدهای
نيست که خطمشیهای سياسی را شکل میدهد بلکه در دوره کنونی ،سياستهای فرعی
یا بعبارتی خردهسياستها نيز بر شکلگيری جو سياسی حاک بر یک جامعه تأثير
میگذارند .این نکته را نيز نباید از نظر دور داشت که تحوالت اخير جوامع در اثر مباحث
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مربوط به جهانیشدن ،عالوه بر نوع نگرش افراد به اطرافشان و حتی خودشان ،ذائقه آنها
را نيز تغيير داده و در یک کالم سبک زندگی آنها را عوض کرده است و بدون شک این
تحوالت بیتأثير بر کنش و رفتار انسانها نخواهد بود .از طرفی دیگر گسترش کاربرد
فضای مجازی و سایبر در زندگی روزمره مردم در قالب شبکههای اجتماعی باعث هرچه
نزدیکتر شدن اذهان و افکار به ه شده و به نوعی نقش کاتاليزور را در اینگونه
اعتراضات ایفا کرده است .از دیدگاه مانوئل کاستلز ،جوامع امروزی جوامعی شبکهمحور
هستند .پيشرفتهای تکنولوژیک اطالعات ،بنيان نوینی که در درون شبکهها جای گرفته
است را برای کنشها در ساختار اجتماعی برساختهاند (کاستلز.)544 :1385 ،
اعتراضات اخير به دليل چند الیه بودن و تنوع و گستردگی و تأثيری که بر انسجام
ملی داشته قابل اهميت است .لذا برای شناخت کامل واقعيتهای یک جامعه نباید
یکسونگر باشي  .اگر بخواهي تحليل واقعبينانه از اوضاع و شرایط داشته باشي بایستی دو
سطح تحليل یعنی سطح توده یا بدنه اجتماعی (خود معترضان) و سطح کارشناسی یا
تخصصی با استفاده از نظر صاحبنظران داشته باشي  .به همين منظور در این پژوهش برای
تحقق سطح بدنه اجتماعی از روش تحليل محتوای کيفی شعارها و مطالبات معترضان و
برای سطح دوم از دیدگاه برخی کارشناسان در تحليل اعتراضات صنفی و اجتماعی اخير
استفاده شده است .این مطالعه عمدتا با استفاده از نظریه «سياست خيابان» انجام شده است.
در این مطالعه ،نگارندگان نخست بر دادهها و نمونههای واقعی اجتماعی و صنفی تمرکز
داشتهاند لذا به سراغ اصلیترین و مستقي ترین منابع موجود یعنی خواستهها و مطالبات
معترضان رفتهاند ،سپس برای ارزیابی تخصصیتر و نيز ميزان همنوایی بين دادههای واقعی
در خيابان و نظرات کارشناسانه ،در گام بعدی به سراغ نظرات کارشناسان سياسی،
اجتماعی و اقتصادی رفته تا از این طریق به پرسشهای زیر پاسخ دهند -1 :از حيث
ماهوی ،محتوای شعارهای معترضان در اعتراضات دهه  90شمسی در ایران عمدتا دارای
چه ابعادی بودهاند؟  -2مخاطب شعارهای اعتراضی چه گروه یا ارگانی بوده است؟
واحد تحليل اقالم شعارها و مطالبات معترضان شامل شعارهای بيان شده در اعتراضات
خيابانی مستقي و شعارهای نوشتاری روی پالکاردها و صفحات مجازی و مصاحبههای
آنها و همچنين دیدگاه برخی کارشناسان راجع به ریشههای شکلگيری اعتراضات
میباشد .دادههای جمعآوری شده نيز از طریق ویدئوها ،عکسها ،فایلهای صوتی و
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متون درج شده در روزنامهها ،صفحات و شبکههای مجازی و سایتهای معتبر خبری
بدست آمده است .تحليل محتوای انجام شده از نوع استقرایی و مقولههای پژوهش نيز بر
اساس مطالعه اکتشافی بدست آمده است .لذا ارائه فرضيه چندان کاربرد نداشته و به طرح
سوال اکتفا میشود.

پیشینه پژوهش
به دليل متأخر بودن موضوع پژوهش ،مطالعات منسج و جامع در این زمينه اندک
میباشد .در ادامه پژوهشهای مرتبط با موضوع که تاکنون انجام شده است به اختصار
بررسی میشود.
ابراهي حاجيانی و دیگران در مجموعه مقالهای با عنوان «اعتراضات و ناآرامیهای
دیماه  :1396تحليلها و برآوردها»؛ به عوامل متعدد و زوایای گوناگون علل شکلگيری
اعتراضات  96پرداختهاند .این مجموعه به رغ اینکه در هر مقاله به عامل یا عواملی اشاره
شده است و منبع مهمی برای مطالعه در این زمينه میباشد اما عمده تحليلها بصورت
کمی بوده و مشاهدات و بررسیهای کيفی و عميق چندان کاربردی نداشته است
(حاجيانی و دیگران.)1397 ،
مرتضی نوروزپور در مقالهای با عنوان «تحليل اعتراضهای سياسی دیماه »1396؛ بر
اساس دو تئوری فرصت سياسی و شناسایی به دنبال یافتن عناصر معنایی شکلدهنده به
این اعتراضات است .وی در این پژوهش انگيزههای معترضان را به دو دسته بنيادی و
دورانی تقسي میکند .انگيزههای بنيادی را نيز در دوسته نيازهای حياتی و نيازهای ذهنی
(فرهنگی) قرار میدهد .نوروزپور در نهایت علت اصلی اعتراضات دیماه  96را نيازهای
ذهنی مانند تبعيض و تحقير میداند .این پژوهش با روش تحليل محتوای کيفی به
اطالعات ارزشمندی در خصوص علل اعتراضات دست یافته ،با این حال ادامه اعتراضات
پس از دیماه  96و وجود علل و فاکتورهای متعدد و حضور معترضان از اقشار گوناگون
جامعه ،انجام پژوهشهای جامعتر با سطوح تحليل متعددتری را برای شناسایی مشکالت
اساسی جامعه ایجاب میکند (نوروزپور.)1398 ،
سعيد مدنی و همکاران در کتابی با عنوان «آتش خاموش؛ نگاهی به اعتراضات آبان
 »98که توسط موسسه رحمان منتشر شد ،گزارشی داخلی از روزشمار حوادث آبان ،98

تحلیل اعتراضات صنفی -اجتماعی اخیر در ایران ( | ...)1396-1400سردارنیا و البرزي | 109

ابعاد و ماهيت آن اعتراضات ارائه میدهد .هرچند این مجموعه ،اطالعات مفيدی در
خصوص حوادث آبان در اختيار ما میگذارد اما در واقع مجموعهای از نظرات و آرا و
دیدگاههای مختلف است که بيشتر بصورت دادههای آماری بيان شده و از طرف دیگر
صرفا حوادث آبان  98را پوشش داده است (مدنی و همکاران.)1399 ،
افشين شاهی و احسان عبده تبریزی در مقالهای با عنوان «تظاهرات ایران ،چالشهای
اعتراضات سياسی در ایران» به بررسی اعتراضات جمهوری اسالمی طی  4دهه اخير
پرداختهاند .نویسندگان این مقاله ،تاریخچه وقوع اعتراضات پس از انقالب و تغيير و
تحوالت این اعتراضات را بررسی کردهاند .نویسندگان انسداد سياسی و مشکالت
اقتصادی را بعنوان زمينههای شکلگيری اعتراضات و همچنين عامل پویایی آن معرفی
کردهاند .به عقيده نویسندگان ،اعتراضات اخير دیگر منحصر به شهرهای بزرگ و اقشار
متوسط جامعه نيست بلکه اکنون اقشار فقيرتر جامعه به دنبال تغيير وضع موجود هستند.
این مقاله با اینکه روند شکلگيری اعتراضات را بخوبی بررسی کرده است و اطالعات
مه و ارزشمندی را در این زمينه در اختيار میگذارد اما بصورت کلی و اجمالی به
بررسی اعتراضات پرداخته و بعد تاریخی دارد (.)Shahi & Abdoh-Tabrizi, 2020
آصف بيات در دو یادداشت با عناوین «خشمی که به اعتراضات ایران دامن زد» و
«طغيان طبقه متوسط فرودست» که به ترتيب پس از اعتراضات  96و  98منتشر کرده ،به
تحليل این اعتراضات در ایران پرداخته است .به اعتقاد بيات با گشایش اقتصاد ایران و
بهرهوری طبقه متوسط از فرصتهای آموزشی ،انتظاراتشان باال رفته اما معيشت آنها
متزلزلتر از قبل شده است .وی همچنين اعتراضات  98را نقطه تالقی تهيدستان و طبقه
متوسط میداند و معتقد است این اعتراضات در کل ،طغيان طبقه متوسطِ فرودست است
که بهطور فزایندهای در سکونتگاههای حاشيهای شهرها و دیگر نقاط به تعدادشان
افزوده میشود .هرچند بيات در این دو مقاله به خوبی علل ریشهای اعتراضات اخير ایران
را موشکافی میکند اما نوشتههای وی در قالب یادداشت و گفتگو بوده و تاکنون
بصورت مدون و جامع به این موضوع نپرداختهاند ( )Bayat, 2018و (بيات.)1398 ،
آنچه این پژوهش را از مطالعات برشمرده باال متفاوت میکند بررسی مستقي مطالبات
و شعارهای خودِ معترضان و همچنين کارشناسان اجتماعی ،اقتصادی و سياسی و تحليل
آنها میباشد .این پژوهش با روش پژوهش اکتشافی و روش جمعآوری اطالعات از
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طریق تحليل محتوای کيفی مطالبات معترضان و دیدگاه کارشناسان در پی دستيابی به
شناختی صحيح از ماهيت و علل شکلگيری اعتراضات اخير در ایران میباشد.

بنیان مفهومی و نظری پژوهش
تعریف مفاهیم
«اعتراضات صنفی »1ليپسکی 22اعتراض را یک نوع «کنش سياسی» تعریف میکند که
ویژگی آن نمایشهای غيرعادی است و گروههای تقریباً بیقدرت آن را انجام میدهند
(مشيرزاده .)12 :1381 ،اعتراض 33ابراز بيزاری شدید یا مخالفت با چيزی است که معموال
با یک عمل یا بيانيه نشان داده میشود اعتراض به معنای مخالفت با یک ایده یا یک عمل
بصورت گفتاری ،نوشتاری و یا عملی است که میتواند با توجه به تعداد افراد ،ماهيت
معترضان و یا ابزارهای مورد استفاده انواع مختلفی داشته باشد .اعتراض صنفی یکی از
انواع آن به شمار میرود که بر اساس ماهيت افراد معترض مشخص شده است .بخش
عمده اعتراض های مردمی در جهان سوم به دليل محدودیت حق و طرح اعتراض،
ناگهانی و انفجاری بروز میکند و شکل قيام و شورش ،خيزش ناگهانی و انقالب به خود
میگيرند (پيران .)37 :1384 ،صنف 4به سازمانی از افراد گفته میشود که کار یا فعاليت
مشابهی انجام میدهند یا منافع و اهداف یکسانی دارند 5.در واژهنامههای فارسی نيز صنف
در معنای گونه ،رسته و طبقه آمده است و به هر گروه از پيشهوران و صاحبان حرفه و
کسبه ه شغل اطالق میشود (فرهنگ عميد و دهخدا) .بر این اساس اعتراضات صنفی
زمانی اتفاق می افتد که افرادی با کار مشابه و منافع و اهداف یکسان نسبت به چيزی
مخالفت میکنند یا برای درخواست چيزی دست به مطالبهگری میزنند .اعتراضات
صنفی گاهی بصورت اعتصابات و گاهی بصورت تظاهراتهای خيابانی خود را نشان
میدهند و معموال ماهيت اقتصادی و غيرخشونتآميز دارند.

1. Guild Protests
2. Lipsky
3. Protest
4. Guild
5. Oxford Dictonary
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«مطالبهگری »1به معنی درخواست فعل ،نياز و یا کاری از فرد یا نهاد و سازمان میباشد.

مطالبهگری از ابتداییترین حقوق انسانها محسوب میشود که در بسياری از قوانين
داخلی و بينالملل به صورت مستقي و غيرمستقي به آن پرداخته شده است .در علوم
اجتماعی و سياسی ،مطالبهگری به معنای درخواست حق و حقوق اجتماعی ،سياسی و
اقتصادی فرد از ارگانهای حکومتی و نهادها است و مطالبهگری اجتماعی زمانی است
که عده زیادی از مردم خواست عمومی خود را مطرح میکنند .در واقع این مطالبه فردی
نيست بلکه در سطح جامعه و توسط عده زیادی مطرح میشود .ابوالحسن تنهایی،
جامعهشناس ایرانی ،مطالبهگری را در هفت نوع صنفی ،قومی و نژادی ،هویتی ،دینی-
مذهبی ،ملی ،سياسی و جنسيتی تقسي بندی میکند (تنهایی.)1399 ،
«نابرابری اجتماعی ،»2وضعيتی است که افراد از حيث قدرت ،تواناییها ،منابع،
عدالت ،شأن و حيثيت ،مرتبه و یا امتيازات از موقعيت برابر برخوردار نيستند .شرایطی که
3
در آن برابری از لحاظ قدرت ،توانایی ،موفقيت یا مقوالت دیگر برای همه وجود دارد.
نابرابریها ،تفاوتهایی هستند که بر نحوه زندگی افراد بویژه حقوق ،فرصتها ،پاداشها
و امتيازات تأثير میگذارند (گرب .)1373 ،نابرابری با دسترسیهای متفاوت به منافع با
ارزش ،خدمات و موقعيتهای اجتماعی در جامعه و موقعيتهای متفاوت در ساختار
اجتماعی تعریف میشود .چنين نابرابری ،زمانی بوجود میآید که افراد و گروهها
یکدیگر را درجه بندی و سپس ارزیابی کنند و مهمتر از همه اینکه نابرابری اجتماعی
بوجود میآید (لهساییزاده .)24 :1377 ،نابرابری اجتماعی با قشربندی اجتماعی 4مرتبط
است .این واژه نشانگر آن است که انسانها ،درگونهای از موقعيتهای اجتماعی قرار
میگيرند که از باال به پایين الیهبندی میشوند و از همينرو قشربندی اجتماعی به معنی
نابرابری اجتماعی نهادی شده میباشد (لهساییزاده.)7-5 :1377 ،
آنچه تحت عنوان نابرابری اجتماعی در این پژوهش مدنظر است و یکی از عوامل
ناآرامیها و اعتراضات اخير ایران معرفی شده است ،فراتر از بحث شایستهساالری و
تخصص گرایی است و طبيعتا آن بعد از نابرابری مد نظر است که همواره توسط قشر
1. Demanding
2. Social Inequality
3. Oxford Dictionary
4. Social Stratification
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مسلط بر اقشار پایينتر جامعه تحميل میشود و یک جامعه الیهالیه با شکاف طبقاتی
ایجاد میکند .نابرابریهایی که بخش قابل توجهی از شهروندان را از حقوق طبيعی و
بدیهيات اوليه زندگی محروم کرده است تا جایی که برای بيان مطالباتشان راهی جز
اعتراض برایشان باقی نمیماند.

نظریه سیاست خیابان
نظریه سياست خيابان 4توسط آصف بيات در کتاب معروفش به نام «زندگی به مثابه
سياست ،چگونه مردم عادی ،خاورميانه را تغيير میدهند» طرح شد .از مه ترین
محرکهای شکلگيری این پدیده میتوان به پيامدهای منفی اقتصادی ،اجتماعی و
سياسی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و تجارت ،وقوع انقالب ارتباطات و اطالعات و
مدیریتها و سياستگذاریهای غلط اقتصادی حکومتها اشاره کرد .در این بين،
فناوریهای نوین ارتباطی بویژه اینترنت و ماهوارهها به مثابه مه ترین منابع فرصتساز و
تحریک کننده و آگاهیدهنده برای بسيج تودهها و طبقات پایين و متوسط شهری عمل
کردهاند .جنبشهای اجتماعی به عنوان مه ترین کارگزار بسيجی در اعتراضات خيابانی
عمل کردهاند.
بيات خيابان را عرصه عمومی برای بيان نارضایتیهای عظي طبقات پایين ،تودههای
شهری ،بيکاران ،افراد عامی و بيسواد ،زنان خانهدار و گروهها و اقشاری از این دست
تلقی میکند که فاقد تشکيالت نهادی بوده و عمدتاً به صورت خودانگيخته در خيابان
به اعتراض و بيان مطالبات اقتصادی و معيشتی خود روی میآورند .البته نقش
جنبشهای اجتماعی در هدایت اعتراضات مردمی و پوشش شبکهای آنان را نمیتوان
نادیده گرفت .در بستر پدیده سياست خيابان ،تودهها و طبقات پایين و متوسط شهری در
نبود یا ضعف شدید کارکردی تشکالت حزبی و مدنی در بیاعتمادی به آنان از طریق
قدم زدن ،مشاهده ،رانندگی ،شعاردادن و ...نقش اعتراضی خود را ایفا میکنند
( .)Bayat, 2010: 11او خيابان را عرصهای برای انتقال احساسات ،نارضایتیها ،نمادها،
ایستارها ،حساسيتهای جمعی ،احساسات مشترک و افکار عمومی مردم بویژه تودهها و
فقيرهای شهری توصيف میکند که به نهادهای مدنی بیاعتماد و فاقد پشتيبانیهای
4. Street Politics
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نهادینه شده حزبی هستند ) .(Bayat, 2010: 212البته باید گفت دانشجویان نيز بعنوان
عضو مه و بدنه فکری هدایتی در جنبشهای اجتماعی -خيابانی فقرای شهری عمل
کردهاند .توجه به این مه  ،نظریه سياست خيابان بيات را در ایران و در ارتباط با
اعتراضات اخير کاربردیتر و ملموستر جلوه میدهد.
بيات در اثر دیگر خود به نام «سياستهای خيابانی ،جنبش تهيدستان در ایران» ،معتقد
است دو عامل کليدی باعث تبدیل شدن خيابان به عرصه فعاليت سياسی میشود .عامل
نخست از نظریه کلی فوکو درباره رابطه فضا و قدرت ناشی میشود .به این معنا که این
فضای عمومی به محلی برای ستيزهگری بين توده و قدرت حاک تبدیل میشود .عنصر
دوم در شکلدهی سياستهای خيابانی چيزی است که بيات آن را شبکه انفعالی بين
استفادهکنندگان اماکن عمومی می نامد .در واقع خيابان به عنوان یکی از اماکن عمومی
دارای این امکان است که مردم در آن بدون داشتن یک شبکه فعال بسيج شوند .در
نهایت چيزی که باعث میشود این شبکه انفعالی دست به عمل بزند ،تهدید مشترک
است .وقتی اجزای منفرد ،دستاوردهایشان مورد تهدید قرار بگيرد ،شبکه انفعالی بين آنها
به یک شبکه فعال و عمل جمعی منتهی میشود (بيات.)41-44 :1379 ،
امروزه خيابان و ميادین عمومی جاهایی هستند که در آن سياست خرد یا
ميکروپليتيک بروز و ظهور مییابد .از این نگاه ،خيابان مبنایی استعارهای است برای هر
آنچه واقعی و سياسی فرض میشود .خيابان عرصه سبکهای هنجارشکن و سنتشکنی
در بيان اعتراض در شکل فردی و گروهی و فاصلهگيری از بيان اعتراضات در شکل
حزبی است .در تعبيری دیگر ،خيابان در کالنشهرهای امروز به محلی برای تالقی
سياست خرد و سياست کالن تبدیل شده است .خيابان به طور فزایندهای در حال تبدیل
شدن به عرصه بازی «خودِ خودبيانگر» 1یا همان تجربه فردی است (تاجيک35 :1386 ،
و .) 37آنچه از نيمه دوم دهه نود خورشيدی در ایران قابل مشاهده است نشان دهنده همين
تالقی است .طی این مدت نه چندان طوالنی ،خيابانهای ایران عرصه کشمکشهای
سياسی ،اقتصادی و اجتماعی بوده و حرفهای زیادی برای گفتن داشتهاند« .خيابان» با
ملموسترین ،محسوسترین و صریحترین بيان به ما میگوید که تودههای مردم ،برخالف
گذشته محکوم به ماندن در حاشيه سياست ،انفعال ،بیتفاوتی و تماشاگری صرف نيستند
1. Self-Expressionist
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بلکه بازیگر فعال در عرصه اجتماعی و سياسی و چالشگر حکومتها با بيان مستمر
مطالبات اقتصادی ،صنفی و طبقاتی هستند .خيابان به ما میگوید این صاحبان تصمي و
تدبير ،کجا یکطرفه و بیارتباط با شهروندان و تودههای فقير شهری رفتهاند ،کجا گام
در مسير بنبست گذاشته ،کجا کژراهه و بیراهه رفتهاند (تاجيک.)35 :1386 ،
مانوئل کاستلز نيز از نظریهپردازان مه در ارتباط با جنبشهای اجتماعی و اعتراضات

در شکل خيابانی با استفاده از ظرفيتهای «جامعه شبکهای» 1و فضای سایبری – اینترنتی
است .او اشغال فضای عمومی شهری (خيابان و ميادین) توسط معترضان فقير و طبقات
پایين و گتوهای شهری ،صاحبان اصناف ،فعاالن مدنی و سياسی را نمایش خودآگاهی
توده ها و شهروندان برای تعيين سرنوشت خود و ساختن تاریخ و رهایی از انقياد ،استثمار
و ظل تلقی میکند (کاستلز .)10 :1396 ،او اشغال فضاهای شهری توسط افراد و گروهها
را تجلی «خرده سياست» در کنار سياستهای کالن میداند .اینترنت و ماهوارهها نقش
مهمی در اشاعه اعتراضات خيابانی و همراهسازی افکار عمومی جهانی داشتهاند .اینترنت
و شبکههای اجتماعی ،نقش بیبدیل برای سازماندهی تودههای ناتوان شهری فاقد
تشکلهای نهادی داشته اند .در آمریکا جنبش اشغال وال استریت یک جنبش خودجوش
با شعار «قربانی شدن رفاه و منافع  99درصد فقير برای یک درصد ثروتمند» بود .در 15
اکتبر  ،2011شبکه های جهانی از جنبش اشغال تحت عنوان «اتحاد برای تغيير جهان» با
خواست عدالت اجتماعی و دموکراسی حقيقی ،صدها هزار نفر را در  951شهر در 82
کشور بسيج کردند (کاستلز.)11 :1396 ،
کاستلز از اصطالح «خودارتباطی تودهای» 2در عصر شبکههای اجتماعی اینترنتی و
ماهوارهای استفاده میکند که در اشاره به شبکههای افقی ارتباطی تودههای شهری و
طبقات پایين و ميانی بکار میرود که یا فاقد نهادها و تشکلها هستند یا رسانهها عمدتاً در
کنترل دولتها هستند .خودارتباطی تودهای با شبکههای تعاملی اطالعاتی افقی ،منجر به
سازماندهی سریع و ک هزینه تودهها و طبقات پایين و ميانی شهری و استمرار جنبشهای
اجتماعی عدالتطلب شده است (کاستلز .)14 :1396 ،فضاهای اشغال شده شهری توسط
تودههای شهری توانمند شده با استفاده از ظرفيتهای بسيج جنبشهای اجتماعی و
1. Network Society
2. Mass self- Communication
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شبکههای اجتماعی سایبری؛ سرشار از معنا ،نمادها ،قدرت نمادین و آمال و آرزوهای
عدالتطلبانه ،برابریخواهانه و ضدسلطه برای کنترل واقعی حيات اجتماعی توسط
خودشان است .فضاهای عمومی که جنبشهای اجتماعی ایجاد کردهاند ،جنبه دورگهای،

1

ه در شکل نمادین – سایبری و ه شکل واقعی در خيابانها و ميادین عمومی به خود
میگيرد .خودارتباطی توده ها در این فضای عمومی ،به جنبش نيرومند اجتماعی در سطح
جهانی با ه نوایی افکار عمومی جهانی جهت تقابل با نيروهای استثماری و دارندگان
قدرت اقتصادی و سياسی در عصر جهانیشدن انجاميده است (کاستلز.)17-19 :1396 ،
در جنبش والاستریت یا جنبش  99درصد در مقابل یک درصد؛ تودههای شهری،
طبقات ميانی ،دانشجویان و فعاالن مدنی و سياسی خواستار پایان دادن به بیعدالتیها،
نابرابریها ،حذف فساد از حکومت و حاکميت و پایان دادن به تأثير و نفوذ پول بر
نمایندگان و حکومت برای تحقق دموکراسی واقعی و رها کردن آن از «شرکت
ساالری» 2شدند (کاستلز .)140 :1396 ،جنبش اشغال والاستریت از طریق خودارتباطی و
اشاعه اینترنتی ،به سرعت به شهرهای دیگر آمریکا و برخی کشورهای دیگر اروپایی
سرایت کرد .انتشار سریع آتش اشغال «نشاندهنده عمق و خودجوشی اعتراض است که
ریشه در خش اکثریت مردم در سراسر کشور اآمریکا} و در جامعه به طور کلی دارد»
(کاستلز .)146 :1396 ،این جنبش که به سرعت اشاعه یافت و جدیدترین تأثيرپذیری آن
را می توان در نهضت جليقه زردهای فرانسوی با همان شعار آمریکاییها یافت ،به گفتمان
عمومی و جهانی برای عدالت و پایان استثمار و بهرهکشی از تودههای شهری و طبقات
پایين و ميانی مبدل شد (کاستلز.)175 :1396 ،

ویژگیهای ماهوی و شکلی اعتراضات از میانه دهه  1390به این سو
سابقه اعتراضات صنفی و اجتماعی در ایران طوالنيست ،اما پس از انقالب اسالمی این
نوع اعتراضات از دهه  70شمسی با توجه به شرایط جنگی حاک بر کشور و فقر و
مشکالت اقتصادی ناشی از آن ،جرقه زده شد .در آن دهه با اجرای طرح تعدیل اقتصادی
در دولت هاشمی و افزایش  50درصدی تورم متعاقب آن ،شورشهای اجتماعی متعددی
در شهرستانهایی مانند مشهد ،شيراز ،زاهدان ،زنجان ،اروميه ،اراک ،مبارکه ،قزوین و
1. Hybrid Space
2. Corpotocracy
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اسالمشهر ر داد که برای مسئوالن حکومتی غيرمنتظره بود .طی سالهای بعد اتفاق
دیگری که اعتراضات صنفی مردم را سبب شد ،طرح سهميهبندی بنزین در  6تيرماه 1386
بود .پس از این طرح ،شهرهای مختلف شاهد اعتراضهای مردمی بود و تعدادی پمپ
بنزین به آتش کشيده شد و بانکها و ساختمانهای دولتی مورد حمله قرار گرفتند و بر
اساس گزارشها در این حادثه چندین نفر کشته شدند ( .)radiofarda: 2007/07/01با
این حال اعتراضات صنفی و اجتماعی ایران از ميانه دهه  1390به این سو از حيث
ساختاری -ماهيتی و شکلی با اعتراضات گذشته در ایران دچار دگردیسی قابل توجه شده
و متفاوت ظاهر شدهاند.
در چارچوب نظریه سياست خيابان و نيز نظریه خرده سياست (بر مبنای تمرکز بر
مطالبات و اعتراضات واقعی صنفی و اجتماعی -اقتصادی گروهها) میتوان به عوامل
مهمی در این دگردیسی شکلی و ماهوی اعتراضات اشاره کرد که عبارتند از :فرصتهای
بینظير شبکههای اجتماعی اینترنتی در هویتسازی ،اطالعرسانی ،بسيج و شبکهایسازی
اعتراضات و خودارتباطی تودههای کارگری و صنفی در بستر بیاعتمادی نهادی به

نهادهای مدنی – صنفی و تشکالت حزبی ،اثرات سرایتی اعتراضات از جامعهای به جامعه
دیگر ،وقوع انقالب خاموش یا فکری در اقشار اجتماعی ،آگاهی فزاینده ناشی از
شبکههای اجتماعی ،رسانهها و ارتباطات ميان فردی نسبت به حقوق اجتماعی و سياسی و
چالشها یا نقض حقوق کارگران و اصناف در کنار اقشار دیگر ،فرصتهای جامعه مدنی
جهانی برای اعتراضات خيابانی و دالیلی از این دست.
لذا مهمترین ویژگیهای ماهوی و شکلی متمایزکننده اعتراضات صنفی -اجتماعی از
نيمه دوم دهه  1990به این سو از اعتراضات پيشين عبارتند از:

یکم خودانگیختگی قابل توجه و باور به تعیینکنندگی مستقیم و بیواسطه با
تشکلهای مدنی -صنفی و سیاسی

در گذشته اعتراضات عمدتاً با هدایت اتحادیهها و تشکلهای صنفی – مدنی انجام

میشدند ،بعنوان مثال معترضان در سالهای  1378و  ،1388افراد مشخصی را بعنوان رهبر
پذیرفته بودند و به فراخوانهای آنان واکنش نشان میدادند و همچنين قدرت چانهزنی با
نمایندگان و نهادهای واسط را داشتند .اما از سال  1396به این سو ،اعتراضات در شکل
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خيابانی و مستقي روی دادهاند و اتحادیهها و تشکلهای صنفی -مدنی نقش درجه دوم را
یافته اند .در حقيقت ،کارگران و اعضای عادی اصناف نسبت به تاثيرگذاری و
نقشآفرینی کارآمد و صادقانه تشکلها بدبين و بیاعتماد شدهاند لذا این یاس و نااميدی
ریشهدار به تشکلهای صنفی و مدنی در بستر فرصتهای بینظير شبکههای اجتماعی
همچون فيسبوک ،یوتيوب و تلفنهای همراه برای سازماندهی و بيان مطالبات و
اعتراضات سبب شده که به سمت خودتعيينکنندگی و اثرگذاری برای پيشبرد اهداف،
عدالت اجتماعی و کاهش دادن نابرابریهای اجتماعی در شکل مستقي در خيابانها
سمت و سو یابند .بر اساس نظریه آلن تورن میتوان گفت که کارگران و اصناف به نقش
تعيينکننده و سرنوشتساز خود در شکل دادن و سمت و سو دادن به تاریخمندی با
ایفای کنشگری موثر و خودانگيخته در خيابانهای ایران در سالهای اخير پیبرده و
زنجيروار به بيان مطالبات و نارضایتی خود در قالب کنشگری جمعی و خودانگيخته در
ميادین و خيابانها ادامه میدهند تا بر تغيير سياستگذاریها برای عدالت اجتماعی،
کاهش نابرابریها و تحقق حقوق اجتماعی و سياسی خویش تاثيرگذار باشند .در
اعتراضات دهه  1390تودهها ،کارگران و اصناف آسيبدیده اقتصادی و اجتماعی با
برخورداری از آگاهی فزاینده سياسی و اجتماعی به شکل نسبتاً خودانگيختهای در
خيابانها و ميادین عمومی برای پيشبرد مطالبات اقتصادی ،صنفی و اجتماعی خود حضور
یافته و به دنبال آن بودند تا سياستهای کالن را تحت تأثير قرار دهند .با ظهور شرایط
پيچيده و سردرگ کننده امروزی ،تبعيضها و نابرابریها و ترس از آیندهای نامعلوم،
«خودِ درون» آنها را بيدار کرده و هشدار داده است که برای دستيابی به زندگی بهتر
دست به اعتراض و مطالبه گری بزنند .در واقع در چارچوب ادبيات چپگرایان جدید مانند
الکال و موفه و نيز پستمدرنها باید گفت که اعتراضات اخير در ایران حاکی از انتقال
کارگران و یقه آبیها از حاشيه سياست به متن سياست برای تاثيرگذاری در تصمي ها،
سياستگذاریها و شنيده شدن صدا و مطالبات آنها در بخشهای عالی حاکميتی و
تصمي گيری است.
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دوم نبود رهبری مشخص و فراگیر
ویژگی مه دیگر در اعتراضات صنفی و اجتماعی از نيمه دوم دهه  1390به این سو این
است که رهبری مشخصی نداشتهاند و تقریبا نيروی متوازنکننده و واسطهای در شکل
رهبری و نخبگان ميان معترضان و حکومت ایفای نقش نکرده است .این معترضان با اوج
گرفتن نارضایتی و بیعدالتیها در ارتباط با کارگران و اصناف گوناگون همچون
معلمان ،دامداران ،کشاورزان ،ماهيگيران و غيره به شکل خودانگيخته وارد ميادین و
خيابانها برای بيان احساسات ،خش  ،فریادها و نارضایتیهای ریشهدار عليه حکومت و
حتی تشکلهای صنفی و مدنی منفعل و ناتاثيرگذار شدهاند .آنها در وسط خيابان تصمي
گرفته اند که چه شعاری بدهند و تا کجا پيشروی کنند .بنابراین از این مقطع تاریخی در
ایران اتفاقی ر می دهد که اندک اندک تابوهای سياسی قبلی حاک بر فضای جامعه را
شکسته و اقشار مختلف را به بهانههای مختلف و البته برجستهتر از همه در اعتراض به
نابرابریهای اقتصادی و بيکاری و فساد به خيابان میکشاند بدون اینکه به نهاد یا ارگانی
به عنوان واسطه یا ميانجی بين خود و حکومت تکيه کنند.

سوم نقش بینظیر و بسیار تاثیرگذار شبکههای اجتماعی و تلفنهای همراه
در اعتراضات
به گفته اسکوبار ،شبکههای اجتماعی نه تنها محدودهای برای بسيج معترضين و تخصيص
منابع به آنان میباشند بلکه فضاهای توليد معنا نيز هستند .در چنين شبکههایی است که
نمونههای فرهنگی و چالشهای نمادین توسط جنبشها آفریده میشوند ( Escobar,

 .)1992: 73در اعتراضات جدید صنفی و اجتماعی ایران ،اینترنت و شبکههای اجتماعی
همچون تلگرام و اینستاگرام نقش شگرف و بینظيری در اطالعرسانی ،هویتیابی و
سازمان دادن به بسيج اعتراضات داشتهاند .در واقع مشخصه بیسر یا بیرهبر بودن
اعتراضات اخير تا حد زیادی متأثر از فرصتسازی شبکههای اجتماعی و تلفنهای همراه
در بستر نارضایتیها و مشکالت اقتصادی تشدید یافته و بحرانهای اقتصادی در فضای
تحریمی شدید ،فساد و بیعدالتیهای فزاینده و آشکار شده از طریق فضای سایبری و
اینترنتی و افزایش سواد عمومی و آگاهی سياسی و اجتماعی مردم ،کارگران و اصناف
بوده است.

تحلیل اعتراضات صنفی -اجتماعی اخیر در ایران ( | ...)1396-1400سردارنیا و البرزي | 119

چهارم افزایش بیسابقه رادیکالیسم یا تندروی و تابوشکنی
در اعتراضات صنفی -اجتماعی نيمه دوم دهه  1390به شکل تقریباً بیسابقه شاهد
تابوشکنی در شعارها ،تقابل ها با حکومت و افزایش رادیکاليس با پذیرش نسبتا زیاد
هزینههای سياسی و مالی برای تحقق اهداف بودی  .در اعتراضات اخير؛ بحرانهای
اقتصادی شدید ،اوج گرفتن بسيار بیسابقه قيمتها ،تورم ،بيکاری ،بیتوجهی کارفرمایان
و شرکتهای خصوصی به حقوق و استانداردهای رفاهی به کارگران و اقشار دیگر سبب
شدند که خش و انزجار کارگران ،اصناف ،کاميونداران و معلمان فوران کرده و خيابان
به کانون و اصلیترین محل تجمع و بيان اعتراضات ،احساسات ،نفرت و خش تبدیل
شود.

پنجم شکلگیری و گسترش بیسابقه و فزاینده ارتباطات افقی بین کارکران
یقهآبی و سفید
در نيمه دوم دهه 1390با اعالم حمایت انجمنهای دانشجویی دانشگاههای معتبر از
حقوق و اعتراضات اقشار صنفی مثل کاميونداران ،کارگران بویژه در نيشکر هفتتپه و
فوالد خوزستان و حتی معلمان به شکل تقریبا بیسابقهای ،ارتباطات فزاینده و ه افزا بين
کارگران یقهآبی با طبقه متوسط جدید و به اصطالح یقهسفيدها یا بين بدنههای فکری –
روشنفکری و یدی یا مردم و تودههای رنج دیده اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت که
پس از آبان  1398به دنبال تشدید بحران و تورم ناشی از افزایش قيمت بنزین بيشتر شد.
طبعا چنين ه نوایی و همراهی بين بدنههای فکری و یدی میتواند سببساز تشدید
شکاف ملت با دولتهای ناکارآمد و کمتر پاسخگو و افزایش هزینههای مشروعيتی و
ناچار کردن حکومت به پذیرش درخواستها ،مطالبات و کاهشدادن نابرابریهای
اجتماعی در حال و آینده شود.

ششم گسترش زنجیروار یا سریالی تقریباً بیوقفه اعتراضات
اعتراضاتی که از دیماه  1396شروع و در آبان  1398تشدید و تاکنون استمرار یافته ،به
هيچوجه متوقف نشدهاند .اعتراضات جهانی کارگران و اقشار دیگر در کنار گسترش
اعتراضات داخلی با استفاده از ظرفيتهای هویتسازی ،اطالعرسانی و سازماندهی
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اعتراضات سبب شده است که اعتراضات به اقشار دیگر اشاعه و گسترش یابد .اعتراضات
کشاورزان ،دامداران ،معلمان در سال جاری و گذشته در این ارتباط شاهد مثال هستند .در
حقيقت ،کارگران و اصناف به این باور رسيدهاند که برای رسيدن به اهداف ،خيابان را
ترک نکنند .در همين ارتباط ،انتقال مالکيت و مدیریت شرکت نيشکر هفتتپه از بخش
خصوصی به دولتی ،یک مثال بارز در اثرگذاری اعتراضات بر سياستگذاری و تحميل
مطالبات برحق به حکومت است.

هفتم ماهیت اقتصادی و اجتماعی اعتراضات
همه اعتراضات اجتماعی و صنفی در نيمه دوم دهه  1390شمسی تقریباً ماهيت اقتصادی و
اجتماعی داشته است .ميزان دستمزدها ،بيکاری ،تورم ،افزایش هزینههای رفاهی ،سالمت،
آموزشی و غيره ،بیتوجهی یا ک توجهی به حقوق اجتماعی کارگران و سایر اقشار
صنفی از مهمترین علل اعتراضات بوده است.

هشتم سیالیت و تحول در تاکتیکهای اعتراضی
در اعتراضهای نيمه دوم دهه  1390شاهد تاکتيکهای جدید و بعضاً غيرقانونی در
پيشبرد اعتراضات بودهای  ،برای مثال میتوان به کشاندن اعتراضات به شب برای افزایش
رادیکال يس  ،رساندن کمک و تامين آذوقه معترضان از طریق تماشاچیها ،خالی کردن
شير در خيابان توسط دامداران ،سربریدن دامها در جلوی استانداریها ،بردن احشام
گرسنه و تشنه به داخل ادارات ،بستن خيابانها و موارد دیگر از این دست اشاره کرد.

نهم نقش قابل توجه جوانان و نوجوانان و مناطق محروم شهری در اعتراضها
در اعتراضهای اخير؛ جوانان ،نوجوانان و حاشيهنشينهای شهری به خاطر تشدید
آگاهیهای سياسی و اجتماعی در فضای شبکههای اجتماعی و دست و پنجه نرم کردن
شدید و ملموس با مشکالت اقتصادی ،تورم ،بيکاری و افزایش هزینههای اجتماعی و
خدمات و نابرابریها در اعتراضات دیماه و آبان  1396و  1398و پس از آن از نمود و
تجلی بسيار بيشتری در اعتراضهای خيابانی برخوردار بودهاند .در دهههای اخير ترکيب
جمعيتی مناطق حاشيه شهرها تغييرات مهمی داشته است .در حاليکه این مناطق محل
اسکان مهاجران روستایی بود که برای کسب معيشت ،راهی شهرها شده بودند به تدریج
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گروههایی از طبقه متوسط شهری که متناسب با شرایط اقتصادی فقير شده بودند نياز
برای کاهش مخارج زندگی بویژه هزینه مسکن در این مناطق ساکن شدند .اسکان طبقه
متوسط شهری در مناطق حاشيهنشين سبب تغيير برخی از ویژگیهای فرهنگی این مناطق
شد .بنابراین برخالف تصور ،معترضان حاشيهنشين تنوع طبقاتی داشتند و شامل ترکيبی
از طبقات ک درآمد و متوسط فقير شده بودند که به لحاظ فرهنگی مؤلفههایی از طبقة
متوسط شهری را با خود داشتند (مدنی و همکاران.)96 :1399 ،

روش پژوهش و جامعه آماری مطالعه
در این پژوهش از روش تحليل محتوای کيفی استفاده شده است .هالستی 1تحليل محتوا
را تکنيکی میداند که برای استنباط نظاممند و عينی ویژگیهای خاص پيامها بکار
میرود (هالستی .)21 :1373 ،تحليل محتوای کيفی را میتوان یک نوع روش پژوهش
برای تفسير ذهنی محتوایی دادههای متنی از طریق فرایندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی
و ت سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست ( Fang & Shanon, 2005:
 .)1286در رویکردهای کيفی ،دادههایی که پژوهشگر از طریق روشهایی همچون
مصاحبه یا مشاهده بدست میآورد ،تبدیل به متن شده و از طریق تحليل محتوا بررسی و
تحليل میشوند (مومنیراد و دیگران .)193 :1392 ،تحليل کيفی را میتوان یک رویکرد
روشمند و کنترل شدۀ مرحله به مرحله با رعایت عناصر مورد مطالعه تلقی کرد
( .)Mayring, 2000: 2این تعاریف بيان میکنند که تحليل محتوای کيفی به محققان
اجازه میدهد اصالت و حقيقت دادهها را به گونة ذهنی ولی با روش علمی تفسير کنند.
منابعی که برای تحليل محتوا بکار میروند عبارتند از :انواع متون چاپی ،دستنوشتهها،
تصاویر ،فيل ها ،نوارهای مکالمه یا سخنرانی و نظایر آنها .روش کار به این صورت است
که انواع گوناگون متون نخست به شکل نوشتاری درآمده و سپس تحليل محتوا شوند.
بنابراین ،متن مصاحبهها یا سخنرانیها ،نخست روی کاغذ نوشته و سپس تحليل محتوا
میشوند (سيدامامی .)377: 1390 ،متداولترین واحدی که برای تحليل متون در تحليل
محتوای کيفی استفاده میشود ،مضمون است (معروفی و یوسفزاده.)136 :1388 ،
مضمونها پرارزشترین واحدهایی هستند که در تجزیه و تحليل محتوا باید مدنظر قرار
1. Holsti
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گيرند .منظور از مضامين ،معنای خاصی است که از یک کلمه یا جمله یا پاراگراف
استنباط میشود .تحليل محتوای کيفی به فراسویی از کلمات یا محتوای عينی متون
میرود و ت ها یا الگوهایی که آشکار یا پنهان هستند را به صورت محتوای آشکار
میآزماید.
بر اساس نظریه شییه و شانون میتوان رهيافتهای موجود در زمينه تحليل محتوا را
به سه دسته تقسي کرد .1 :تحليل محتوای عرفی و قراردادی .2 ،تحليل محتوای جهتدار
یا هدایت شده .3 ،تحليل محتوای تلخيصی یا تجمعی .اختالف سه رویکرد در چگونگی
طرحریزی آنهاست (ایمان و نوشادی .)36 :1390 ،در این پژوهش ،تحليل محتوای انجام
شده از نوع استقرایی مبتنی بر مقولههای پژوهش است که با مطالعه اکتشافی بدست آمده
است در نتيجه از نوع عرفی یا قراردادی میباشد که البته شباهت زیادی با نوع تلخيصی
نيز به لحاظ تاکيد بر کلمات کليدی دارد .در این پژوهش در مرحله نخست در حد امکان
بيشتر متون ،دستنوشتهها ،تصاویر ،ویدئوها ،سخنرانیها و تصاویر حاوی شعارها و
مطالبات معترضان سالهای  96به بعد بصورت متن درآمده و بررسی شد .در مرحله دوم؛
متون ،گزارشها و مصاحبههای کارشناسان در خصوص علل اعتراضات بررسی شدهاند.
سپس ایدههای دریافتی از آنها استخراج شدند و کدهای مشابه خوشهبندی و طبقهبندی
شدند.
جامعه آماری این پژوهش ،شعارها و مطالبات معترضان از  1396به این سو بویژه
اعتراضهای دیماه  1396و آبان  1398است ،معترضانی که در خيابانها فریاد میزدند و
یا پالکاردها و دستنوشتهها حمل میکردند که از طریق مشاهده ویدئوها و متون و
عکسهای منتشر شده در فضای مجازی و رسانهها و روزنامهها در دسترس ما بودند.
همچنين دیدگاه و مصاحبههای برخی کارشناسان و جامعهشناسان نيز جزئی از جمعيت
آماری پژوهش محسوب میگردد .در این مطالعه صدها ویدئو ،عکس و متنهای مربوط
به اعتراضات نيمه دوم دهه 1390شمسی که در رسانهها ،روزنامهها و فضای مجازی منتشر
شده بودند بررسی شدند ،سپس طبقهبندی و مقولههای کلی و زیرمقولهها از آنها
استخراج شدند .بر اساس طبقهبندی ،محورهای اصلی اعتراضات مشخص شد و حتی با
توجه به فراوانی مقولههای مطرح شده نتيجهگيری کمی در خصوص علل اصلی
اعتراضات نيز بدست آمد.
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یافتههای پژوهش
در این پژوهش از روش تحليل محتوای کيفی بصورت استقرایی استفاده شده است .با
بررسی و تعمق در دادههای حاصل از شعارها و مطالبات تودههای معترض و مصاحبههای
انجام شده با کارشناسان ،مضامين از دل آنها استخراج و طبقهبندی شدهاند.

الف -محورهای اصلی شعارها و مطالبات معترضان
در این مطالعه در ارتباط با مطالبات و معترضان 6 ،مقوله یا محور اصلی اقتصادی،
سياسی ،اجتماعی -فرهنگی ،حقوقی ،زیستمحيطی و انگيزشی برداشت و استخراج
شدند که هر یک از مقولههای اصلی دارای یک سری مقولههای فرعی یا زیرمقوله هستند
که در جدول زیر درج شدهاند .بر اساس مقولههای اصلی و فرعی ،کدبندی در متن و
یافتههای حاصل از مطالبات و شعارهای معترضان و اظهارات کارشناسان انجام شده است.
جدول شماره  -1مقولههای اصلی و فرعی در مطالبات معترضان
مقولهها

زیر مقولهها
ق و مشکال

اقتصادی

جایگاه مقولهها در
مطالبات به درصد

معیشتی

فضاد طبقافی

35/6

اد ااتصادی
ن ام سیاسی موجود
سیاسی

اد مدی یتی و اداری

32/1

ایدئولوژیگ ایی
اجتماعی

فبعیض
اش ینگ ی
حمایت

انگیزشی

فهییج

12/3
10/0

آلودگی هوا
سیل

زیستمحیطی

5/4

خشک الی
حقوقی

حقو شه وندی
خالءها و مشکال

ناشی از اانو اساسی

4/1
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در بررسیهای اوليه از تحليل محتوای شعارها و مطالبات معترضان در تظاهراتها و
اعتصابات 170 ،جمله کليدی بدست آمد که بر اساس فراوانی ،رتبهها و درصد هریک از
مقولهها در شعارها و مطالبات معترضان به ترتيب عبارتند از :مقولههای اقتصادی ،35/6
سياسی  ،32/1اجتماعی  ،12/3انگيزشی  10درصد ،زیستمحيطی  5/4درصد و در نهایت
مقوله حقوقی  .4/1بر این اساس فراوانی درخواستها و مطالبات اقتصادی مربوط به
معيشت ،فقر و گرانی بيشترین فراوانی را در بين معترضان به خود اختصاص دادهاند و پس
آن مطالبات سياسی و اعتراض به تصمي گيریها و نظام و دولت بيشترین فراوانی را در
بين معترضان و مطالبهگران داشتهاند.
در این مطالعه بيش از  100فيل  ،عکس ،متن مصاحبه ها و اظهارات معترضان و یا
رهبران آنان در فضای مجازی و رسانه ها ،گردآوری و بررسی شدند .مطابق با جدول
شماره (  ،)2متون جمع آوری شده با دقت مطالعه شدند .در مرحله بعد کلمات کليدی
اس تخراج شده و کدگذاری شدند .پس از فرآیند کدگذاری بر اساس تفاوتها و
شباهت کدها ،طبقه بندی یا مقوله بندی انجام شد .پس از تحليل محتوای آنها و حذف
جمالت مشابه به طور کلی  6مقوله 14 ،زیر مقوله 48 ،کد و  64جمله کليدی
استخراج شدند.
جدول شماره ()2
مقوله

زیرمقولهها
ق و مشکال
معیشتی

جمالت کلیدی متون (شعارها و مصاحبههای

کدها

معترضان)

ق

شکاف طبقافی و ناب اب ی در جامع

گ انی
بیکاری
موس ا

مالی

و اعتباری
اقتصادی

دستم د حداالی
عدم دریا ت
دستم د
فعدیل نی و
خصوصیسازی

فشدید شکافها در سالهای اخی
سخت شد معیشت
کاهش فوا خ ید م دم
نادیده گ ت شد حقو کارگ
شار ااتصادی
اعت اض ب ق
اعت اض ب گ انی
اعت اض ب بیکاری
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ادامه جدول شماره ()2
مقوله

زیرمقولهها

جمالت کلیدی متون (شعارها و مصاحبههای

کدها

معترضان)
اعت اض ب ا ایش حاملهای ان ژی
اعت اض کامیو دارا ب عدم ا ایش ک ای بار
اعت اض ب موس ا

فضاد طبقافی

مالی و اعتباری

اصل طبقافی

اعت اض ب حقو دریا تی ک

شکاف طبقافی

اعت اض ب عدم دریا ت دستم د

به هکشی از

اعت اض ب اخ اج کارگ ا

طبق کارگ

اعت اض ب خصوصیسازیهای گ ت ده و بیب نام
اعت اض ب اصل طبقافی بین اکث یت قی و االیت

اقتصادی

ث وفمند
اعت اض ب ففاو
اد ااتصادی

جایگاه کارگ و کار ما

دزدی

ا اردادهای موات

اختالس

عدم پ داخت حق بیم ها حق اوالد کارگ ا

احتکار

اعت اض ب دزدی
اعت اض ب اختالس
اعت اض ب احتکار

ن ام سیاسی
موجود

بیاعتمادی
ن ام سیاسی

بیاعتمادی عمومی ن بت ب سیاستگذارا

ناکارآمد

انتقاد ب کلیت ن ام سیاسی

م ئوال بی

شعار علی س ا مملکت و دولتم دا

کفایت

درخواست استعفای ب خی م ئوال

ضای ب ت

شعار علی ب خی ارگا های دولتی و واب ت ب

سیاسی
فصمیما

سیاسی

آم ان

فصمیما

حکومت
انتقاد ب ضای ب ت سیاسی
عدم امکا عالیت نهادهای حامی کارگ ا و

سیاسی نادرست
اصالحا

اد مدی یتی
و اداری

م تضعفا
انتقاد ب فصمیما

حکومتی در ابعاد مختلف

ر اندوم

ااتصادی ،اجتماعی ،هنگی

رژی سابق

اعت اض ب سیاست خارجی در ابال کشورهای دیگ

زندانیا سیاسی

درخواست اصالحا

اساسی

درخواست ب گ اری ر اندوم ب ای نﺤوه اداره کشور
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ادامه جدول شماره ()2
مقوله

زیرمقولهها

کدها

جمالت کلیدی متون (شعارها و مصاحبههای
معترضان)

اد مدی یتی

پارفیبازی

حمایت از رژی ابل

و اداری

کاغذبازی

درخواست آزادی زندانیا سیاسی

سیاسی

اعت اض ب پارفیبازیها و آشناگ ایی
فصمیما
ایدئولوژیگ ایی

ایدئولوژیک

اعت اض ب کاغذبازیهای بی ایده
انتقاد ب بعد ایدئولوژیک ن ام

ا کار عمومی
فصمی گی ی
یکجانب
فبعیض جن یتی
فبعیضهای

فبعیض اومیتی

اجتماعی

عدم
فخصصگ ایی

نادیده گ تن ا کار عمومی
حذف گ وههای اجتماعی از مشارکت در آیند
فصمی گی ی
فضعیف س مای های اجتماعی
اعت اض ب فبعیضهای جن یتی

اجتماعی
نگاه از باال ب
پایین
فﺤقی در مﺤیط
اش ینگ ی

کار
فﺤقی در جامع

اعت اض ب فبعیضهای اومیتی
عدم شای ت ساالری
اعت اض ب نگاه از باال ب پایین فوسط م ئوال ب
ااشار پایین جامع
اعت اض ب فﺤقی در مﺤیط کار و جامع

عدم فوج ب
حقو اجتماعی
ا اد
حمایت از دیگ معت ضا

انگیزشی

حمایت

حمایت

فهییج

درخواست

درخواست از م دم ب ای حمایت
اعت اض ب حوادثی مثل سقوط هواپیمای اوک این
داد روحی ب دیگ معت ضا

کمک

شعار افﺤاد علی حکومت و دولت
درخواست کمک از سای گ وهها
درخواست از ارفش ب ای کمک
درخواست از پلیس ب ای عدم ب خورد با معت ضا
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ادامه جدول شماره ()2
مقوله

کدها

زیرمقولهها

جمالت کلیدی متون (شعارها و مصاحبههای
معترضان)

ری گ دها
آلودگی هوا
مشکل گ د و غبار

عدم مدی یت
زیستمحیطی

سیل

بﺤ ا

سیل

اعت اض ب ک آبی
اعت اض ب خشک شد زمینهای کشاورزی و باغا

خشک الی

ک آبی
آب ش ب سال

مشکال
حقوقی

حقو

اانونی و
حقو
شه وندی

کمبود آب ش ب سال

شه وندی
اانو اساسی

عدم رعایت حقو شه وندی
خالءها و مشکال

ناشی از اانو اساسی

درخواست ر اندوم اانو اساسی
مشکال

اانونی ا اردادهای کار

یافته حاصل از جدول شماره  2نشان میدهد که در اعتراضات از نيمه دوم سال 1396
به بعد مطالبات و کدهای مرتبط با مقوله اقتصادی دارای بيشترین تکرار بوده و پس از آن
کدهای مربوط به مقوله سياسی ،اجتماعی ،انگيزشی ،زیستمحيطی و حقوقی قرار
میگيرد.

ب -محورهای اصلی شعارها و مطالبات معترضان از دیدگاه کارشناسان
در مرحله دوم تحليل سعی شد با بررسی اظهارنظرهای چندی از فعاالن و جامعهشناسان و
کارشناسان مسائل اقتصادی و سياسی و تحليل محتوای آنها به کدهای متنوعتری دست
یابي  .در این مرحله نيز شش محور یا مقوله اصلی شناسایی شد که در برخی موارد
تفاوتهایی با تحليل قبلی دارد.
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جدول شماره  -3مقولههای مورد تاکید در نزد کارشناسان
زیرمقولهها

مقولهها

ق و مشکال

جایگاه هر مقوله به درصد

معیشتی

فضاد طبقافی
اقتصادی

اد ااتصادی

41/5

کاهش رشد ااتصادی
سیاستهای غلط ااتصادی
فبعیض و اش ینگ ی
اجتماعی

شکاف ن لی و هنگی
سیاستهای غلط اجتماعی

24/0

بیاعتمادی و ناامیدی
اعت اض ب ن ام سیاسی موجود
نﺤوه فصمی گی ی
سیاسی

عدم پاسخگویی حکومت
شکاف بین م دم و دولت یا ن ام

18/5

ضای ب ت سیاسی
اختال ا
عامل توطئه
حقوقی

حل نشده ج یا های سیاسی
عامل داخلی
عامل خارجی
مشکال

اانونی

10/0
3/5

آلودگی هوا
زیستمحیطی

خشک الی
فصمیما

2/0

نادرست

بر اساس جدول شماره  3با تحليل محتوای کيفی دیدگاه کارشناسان؛ شش مقوله
اصلی اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی ،عامل توطئه و زیستمحيطی شناسایی شدند .بعد
اقتصادی شامل زیرمقولههای فقر و مشکالت معيشتی؛ تضاد طبقاتی و فساد اقتصادی،
کاهش رشد اقتصادی و سياستهای غلط اقتصادی میشود که هرکدام از آنها نيز
جزئیتر شده و کدهای متعددی مانند گرانی ،فقر ،بيکاری ،دزدی و اختالس ،بيکاری،
فاصله طبقاتی ،تصميمات غلط و طرحهای ناگهانی و  ...را در بر میگيرند .مقوله
اجتماعی -فرهنگی شامل زیرمقولههای تبعيض و قشرینگری ،شکاف نسلی و فرهنگی،
سياستهای غلط اجتماعی و بیاعتمادی و نااميدی میشود .کدهای استخراج شده از این
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زیرمقولهها شامل نابرابری ،تبعيض های جنسيتی ،تبعيض قوميتی ،تحقير ،عدم
تخصصگرایی و شایستهساالری ،تحقير ،سبک زندگی ،مقایسه و سختگيریها و ...
میشود .مقوله سياسی شامل زیرمقولههای نوع نظام سياسی؛ نحوه تصمي گيری؛ عدم
پاسخگویی حکومت؛ شکاف بين مردم و حکومت؛ فضای بسته سياسی و اختالفات
داخلی میشود .در این مورد نيز کدهایی مانند عدم پاسخگویی حکومت ،بیتوجهی به
خواست مردم ،عدم اعتماد بين مردم و حکومت ،فضای بسته سياسی ،ناکارآمدی ،عدم
وحدت نظر و اختالفات داخلی استخراج شده است .مقوله عامل توطئه که دو زیرمقوله
عامل داخلی و عامل خارجی را در بر میگيرد .اختالفات بين حزبی در داخل و تحری ها
و دخالت کشورهای خارجی از کدهای استخراج شده این مقوله میباشد .مقوله حقوقی
شامل زیر مقوله حقوق شهروندی و قانون اساسی میشود و مشکالت و خالءهای قانونی
و نهادی و عدم رعایت حقوق شهروندی را در بر میگيرد .مقوله زیستمحيطی شامل
زیرمقولههای خشکسالی و آلودگی هوا میباشد که کدهایی همچون گردوخاک،
ک آبی ،مشکالت کشاورزان و نبود آب شرب سال را دربر میگيرد در بررسی اوليه از
 174جمله کليدی که از مجموعه متون بدست آمده استخراج شد  41.5درصد به عامل
اقتصادی 24 ،درصد عوامل اجتماعی18.5 ،درصد به عوامل سياسی 10 ،درصد به عامل
توطئه 3.5 ،درصد عوامل قانونی و  2درصد به عوامل زیستمحيطی اشاره داشته است
(نمودار شماره .)2
در این مطالعه بيش از  40متن مصاحبه و دیدگاههای کارشناسان اقتصادی ،اجتماعی و
سياسی در فضای مجازی و رسانهها گردآوری شدند ،حدود  174مضمون یا جمله
کليدی استخراج شد و پس از آن جمالت مشابه حذف و روند کدگذاری انجام شد .پس
از فرآیند کدگذاری بر اساس تفاوتها و شباهت ،طبقهبندی یا مقولهبندی انجام شد و
جایگاه هر مقوله در نزد کارشناسان در تحليل متغيرها و عوامل موثر بر اعتراضهای
خيابانی مشخص شد.
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جدول شماره()4
مقوله

زیرمقولهها

ق و
مشکال
معیشتی

فضاد طبقافی

اقتصادی

اد ااتصادی

کاهش رشد
ااتصادی

سیاستهای
غلط
ااتصادی

کدها
ق
گ انی
بیکاری
دستم د
حداالی
عدم دریا ت
دستم د

ناب اب ی
شکاف
طبقافی
مﺤ ومیت
ن بی
به هکشی از
طبق کارگ
اد
اش ا ی گ ی

رکود
کاهش درآمد

ط حهای
ناگهانی
فوزیع
ناعادالن
فجمیع
مطالبا
فوسع
نامتواز
عدم
ب نام ری ی

جمالت کلیدی متون (دیدگاه کارشناسان)

وضعیت بد معیشت م دم
وجود ق مطلق
اح اس مﺤ ومیت ن بی و آگاهی از آ
بیکاری
ا ایش بیکارا فﺤصیل ک ده
فورم و گ انی ایمتها
شکاف عمیق طبقافی بین قی و غنی
بی عدالتی ااتصادی
ناب اب ی ادراک شده
سیاستهای ب ضد طبق مﺤ وم
س کوب کارگ ا
عدم پ داخت حقو و معواا کارگ ا
فعدیل بی روی نی وی کارگ
اعت اض ب اخ اج کارگ ا
اعت اض ب خصوصیسازی
ج یا اش ا یگ ی مبتذل
دزدی
اختالس
احتکار
رشد ااتصادی پایین
فنگنای پولی شدید ن ام
کاهش درآمد نفتی دولت
رکود ااتصادی
سیاستهای ااتصادی نادرست و ناگهانی
وجود مشاغل موات و ک درآمد
مطالبا انباشت شده ااتصادی
فوزیع ناعادالن منابع و امکانا
فوسع نامتواز ااتصادی
نبود صتهای شغلی
عدم امنیت شغلی
ا ایش حاشی نشینا ودست
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ادامه جدول شماره()4
مقوله

زیرمقولهها

کدها

فبعیض و
اش ینگ ی

فبعیض
جن یتی
فبعیض اومیتی
خش
وخورده
فﺤقی

شکاف ن لی
و هنگی

اجتماعی

سیاستهای
غلط
اجتماعی

بیاعتمادی و
ناامیدی

شکاف ن لی
شکاف
اجتماعی
مقای
سبک زندگی
آگاهی
بیفوجهی
ناب امانی
زندگی
امکانا
س کوب نیازها
ب خورد آم ان
مدی یت
ناصﺤیح
هویت ملی
مﺤدودیت
ا کارعمومی

بیاعتمادی
س خوردگی
ناامیدی

جمالت کلیدی متون (دیدگاه کارشناسان)
اح اس فبعیض اجتماعی
فبعیضهای اومی و نژادی
فبعیض ساختاری و نهادین
خش وخورده طیفهای مختلفی ک سالها فﺤقی شده
شکاف بین ن لی بین جوانا و ن ل میان ال و کهن ال
شکاف اجتماعی -هنگی بین طیفی ک خواها آزادی
سبک زندگی ه تند و دیگ انی ک ب ارزشهای
موجود پایبندند و خواست خود را ب دیگ ا فﺤمیل میکنند
مقای زندگی خود با دنیای اط اف
اح اس نادیده گ ت شد
دنیای مجازی آگاهی بخش
انت ار بیشت بافوج ب دنیای اط اف
فﺤقی خواست و شیوه زندگی م دم
نبود امکا زندگی
ناب امانی زندگی
عدم فأمین حداال نیازهای زندگی
نداشتن امکانا ر اهی و فف یﺤی ب ای جوانا
گذراند وات در ضای مجازی
س کوب نیازهای جوانا
ب خورد آم ان با جوانا
ا ایش جمعیت
شیوه مدی یت اجتماعی ناصﺤیح
خواستها و مطالبا انباشت شده اجتماعی
فضعیف هویت ملی در اث سیاستهای غلط اجتماعی
مﺤدودیتهای هنگی و اجتماعی اعمال شده ب جوانا
مدی یت ناصﺤیح ا کار عمومی
کاهش اعتماد عمومی
بیاعتمادی م دم ب صدا و سیما
اح اس عدم نقشآ ینی در فصمی گی یها و
فصمی سازیها
قدا چش اندازی ب ای حل و صل م ائل
س خوردگی در زندگی
نبود امکا گفتوگو
شکلگی ی ا کار عمومی ضد نهادهای رسمی
بیاعتمادی ب ارگا های اجتماعی و اح اب
اح اس ناامیدی ن بت ب بهبود اوضاع در آینده و
چش انداز نامعلوم
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ادامه جدول شماره()4
مقوله

زیرمقولهها

اعت اض ب ن ام
و
وضع سیاسی
موجود

نﺤوه
فصمی گی ی

عدم پاسخگویی
حکومت

کدها
بیاعتمادی
سیاسی
قدا
دموک اسی
نارضایتی
م ئوال بی
کفایت
ناکارآمدی
مدی یت
ناصﺤیح
سیاستهای
غلط
فصمیما
آم ان

بیفوجهی
ضعف نهادها

سیاسی
شکاف بین م دم
و ن ام

بیاعتمادی
چش انداز
فاریک
وعدههای
دروغ

ضای ب ت
سیاسی
نبود آزادی بیا
زندانی سیاسی
حل

اختال ا
نشده
ج یا های
سیاسی

اختالف
بینح بی
اختالف
درو ح بی
عدم وحد
ن

جمالت کلیدی متون (دیدگاه کارشناسان)

اعت اض ب ساختار سیاسی حاک
ناکارآمدی سی ت اج ایی و سی ت اداری
ناکارآمدی نهادها و سازمانهای رسمی
قدا یک دموک اسی سال و بی ط ف
نارضایتی از اصل ن ام
وجود اد سی تمافیک و گ ت ده بین م ئوال
چ خ شوم ناکارآمدی
کاهش ظ یت اداره کشور
بیب نامگی و نافوانی ن ام در حل مشکال جامع
سیاستهای کال دولتها
سیاستهای نادرست م ئوال
شیوه مدی یت سیاسی ناصﺤیح
اعت اض ب نﺤوه پیشب د سیاست خارجی
پی بود دولت و نافوانی در فصمی گی ی
فغیی ناگهانی سیاست دولت در حوزه ااتصادی (حذف یاران
بگی ها،
گ انی بن ین)
پاسخگو نبود حاکمیت ب س خوردگی و ناامیدی م دم
خواستها و مطالبا انباشت شده سیاسی
ضعف کارآمدی سازما ها و نهادها در پاسخگویی
بیفوجهی ب خواست و اراده م دم
نافوانی سیاست در حل مشکال م دم
شکاف عمیق بین دولت و ملت
سوده شد اعتماد عمومی ب م ئوال و بخش سیاستگذاری
یأس از فﺤقق نیا تن وعدههای دولت
یأس از فغیی ر تار م ئوال رده باال
نومیدی م دم از اصالحطلبا
نومیدی م دم از حکومت
قدا ضای امن عالیت اانونیِ سیاسی
نبود آزادیهای سیاسی
شکافهای سیاسی بین مخالفین ن ام علی و ط دارا
نارضایتی ناشی از منازعا در سطوح باالی مدی یتی
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ادامه جدول شماره()4
مقوله

زیرمقولهها

عامل داخلی
عامل توطئه

کدها
ج یا
سیاسی
مخالف

عامل خارجی

فﺤ ی
رسان ها
کشورهای
خارجی

آلودگی هوا

ری گ دها

خشک الی

ک آبی
آب ش ب
سال

زیستمحیطی
فصمیما
نادرست
مﺤیط زی تی

حقوقی

مشکال
اانونی

حقو
شه وندی
خالء حقوای
خالء نهادی

جمالت کلیدی متون (دیدگاه کارشناسان)
نقش ج یا سیاسی رایب و مخالف دولت
فﺤ ی های ااتصادی
نقشآ ینی رسان های معاند
فﺤ یک گ وههای متخاص
فﺤ یکا خارجی
استم ار عالیتهای دشمنا خارجی
الهام گ تن از اعت اضا ع ا و لبنا
مشکل گ د و خاک
مشکال حاد زی تمﺤیطی
خشک الی و مشکال م بوط ب آب و خاک
نابودی زمینها و مﺤصوال کشاورزی
خشک شد فاالبها
فخ یب شدید مﺤیط زی ت حاشی ها
عدم فصمی گی ی و سیاستگذاری صﺤیح در مورد
مشکال مﺤیط زی تی
بیفوجهی ب حاشی ها
بیعدالتی عمیق اضایی
نقض ک امت ان انی
نقض حقو شه وندی
نبود امکانی ب ای بیا نقط ن ا انتقادی و اعت اضی
قدا ضای مناسب ب ای نقد حاکما
بیاث شد نهادهای انتخابی

داده یا اطالعات حاصل از تحليل محتوای اظهارات و مصاحبههای کارشناسان در
جدول شماره  4نشان میدهد که همانند مطالبات و نظر خود معترضان ،مقوله یا محور
اقتصادی از باالترین جایگاه و اهميت در ایجاد انگيزش برای اعتراضات خيابانی
کارگران ،اصناف و تودههای شهروندان داشته است .پس از مقوله اقتصاد ،کدهای مربوط
به مقوله اجتماعی ،سياسی ،عامل توطئه ،زیستمحيطی و حقوقی از اهميت و تعيين
کنندگی در اعتراضات اجتماعی و صنفی برخوردار بودهاند .تنها تفاوت آن بود که در
نزد خود معترضان عامل سياسی نسبت به مقوله اجتماعی اهميت بيشتری پس از اقتصاد
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داشته است اما در ارتباط با کارشناسان ،اهميت عامل اجتماعی نسبت به مقوله سياسی
بيشتر بوده است .از طرف دیگر اشاره به عامل ضعيف توطئه (داخلی و خارجی) توسط
برخی کارشناسان در شکلگيری و بيشتر تشدید اعتراضات نيز قابل توجه است.

تحلیل دادهها و نتیجهگیری
در این نوشتار ،اعتراضات صنفی -اجتماعی ایران از سال  1396به این سو شاید بعنوان
مهمترین کنش یا رویداد سياسی -اجتماعی در سالهای اخير ایران بررسی و تحليل شد.
این اعتراضات به مثابه نقطه عطفی در تاریخ سياسی و اجتماعی کنونی ایران تجلی یافته
که دالیل آن عبارت است از :خودانگيختگی قابل توجه ،بیاعتمادی به تشکلهای صنفی
و مدنی ،توجه به خيابان بعنوان کانون اصلی برای بيان خود تعيينکنندگی و شکلدادن به
مسير تاریخمندی ،ساختارشکنی در شعارها ،استفاده از تاکتيکهای جدید و به روز
مبارزاتی ،استمرار زنجيروار فعاليتها و اعتراضات برای تحقق اهداف و تاثير بر
سياستگذاریها از جمله انتقال مالکيت شرکت نيشکر هفتتپه از بخش خصوصی به
دولتی ،برقراری پيوند بين بدنههای اجتماعی یا یقهآبیها (کارگران و اصناف) با بدنه
فکری یا یقهسپيدها (دانشجویان) و غيره.
این اعتراضات تجلی بارز پيوند و تفکيکناپذیری امر اجتماعی (مطالبات اقتصادی،
اجتماعی و معيشتی) با امر سياسی در جهت به چالش طلبيدن حکومت و پاسخگوسازی
حاکميت و مدیران در بستر و مکان خيابان برای سمت و سو دادن تاریخمندی برای طبقات
و اقشار فراموش شده یا کمتر مورد توجه در سياست و حکمرانی در ایران است .در
اعتراضات اخير بر مقولههایی مانند کار ،نان ،امنيت شغلی ،معيشت و محيط زیست سال
تاکيد میشد که در راستای امنيت جامعه ،بنياد مکتب کپنهاگ با مولفههای زیستمحيطی،
قومی ،هویتی ،اقتصادی و سياسی بر ورای تلقیهای تقليلگرایانه نظامی کالسيک در
گذشته قابل تحليل است .این اعتراضات نوعی ابراز وجود برای پاسخگوسازی مدیران و
حکومت نسبت به وضعيت معيشت تا محيط زیست هستند .عليه فساد و تبعيض فریاد
میزنند و به زبان ساده میگویند نان نداری  ،سفره خالی است ،کار نداری  ،نمیتواني نفس
بکشي  ،از فساد بيزاری و غيره .همه اینها تجلیدهنده نقش کيفيت زندگی و چالشهای
سياسی در زندگی روزمره است که در ادبيات جامعهشناسی سياسی جدید بسيار تبلور داشته
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است .به آلودگی هوا و نبود امکانات نيز معترض هستند ،گویی افراد در همه سطوح به تنگ
آمدهاند و به این آگاهی رسيدهاند که بيشتر مردم جامعهشان شرایط ناگواری را تحمل
میکنند .دانشجو در اعتراض به سياستهای غلط و مساله بيکاری فریاد میزند و از یک
طرف ه به حمایت از کارگران و بازنشستگان و مالباختگان میپردازد .در تجمعاتی که
برای اعتراض به آلودگی هوا و ریزگردها و مسائل زیستمحيطی شکل میگيرد عدهای ه
عليه ناکارآمدیهای اقتصادی مشکل فقر را فریاد میزنند .مرد و زن ،پير و جوان ،کارگر و
دانشجو ،بيکار و حاشيهنشين و ...همه هستند با دغدغههای گوناگون و در ظرفی به نام
خيابان که عليه ک کاریها ،ظل و فساد شعار میدهند.
خيابان با ملموسترین ،محسوسترین و صریحترین بيان به ما میگوید که تودههای
مردم برخالف گذشته محکوم به ماندن در حاشيه سياست ،انفعال ،بیتفاوتی و
تماشاگری صرف نيستند بلکه بازیگر فعال در عرصه اجتماعی و سياسی و چالشگر
حکومتها با بيان مستمر مطالبات اقتصادی ،صنفی و طبقاتی هستند .خيابان به ما
میگوید این صاحبان تصمي و تدبير ،کجا یکطرفه و بیارتباط با شهروندان و
تودههای فقير شهری رفتهاند ،کجا گام در مسير بنبست گذاشته ،کجا زیادی دور
ایستادهاند ،کجا زیادی نزدیک ایستادهاند ،کجا ورود ممنوع میروند ،کجا کژراهه و
بیراهه رفتهاند ( ...تاجيک.)35 :1386 ،
تا قبل از اعتراضات سراسری دیماه ،معترضان بيشتر از قشر کارگر و معلمان بودند و یا
مالباختگانی که در موسسات مالی و اعتباری سرمایهشان را از دست داده بودند ،به همين
دليل جنس شعارها بيشتر معيشتی و اقتصادی بود .از دیماه با پيوستن اقشار مختلف مردم به
اعتراضات که البته باز ه در اعتراض به گرانی آغاز شد شعارها رنگ و بوی سياسی و
رادیکال نيز به خود گرفتند .در این مرحله گروههای مختلف مانند دانشجویان،
کاميونداران ،رانندگان ،بازنشستگان و حتی مردم عادی دست به اعتراض زدند .لذا رسالت
این پژوهش پیبردن به علت و ریشههای اعتراضات اخير در ایران بود که به شکل جدی از
نيمه دوم دهه  1396شروع شده و تاکنون ه بصورت پراکنده اما مستمر ادامه دارد.
ه با بررسی مطالبات معترضان و ه با بررسی دیدگاه کارشناسان ،عامل اقتصادی
مهمترین دليل شکلگيری اعتراضات شناخته شد .به عقيده فوران علل اقتصادی مانند فقر
و تبعيض در بيشتر موارد از مه ترین علل نارضایتیها و بستری برای ایجاد و گسترش
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جنبشها در طول تاریخ بودهاند .شرایط از ه گسيخته اقتصادی سطح زندگی را برای
تودههای مردم غيرقابل تحملتر میسازد و شکایتهای طبقات و گروههای اجتماعی را
فزونی میبخشد ( .)Foran, 1997: 31حال اگر این از ه گسيختگی اقتصادی با افزایش
نيروهای جوان و تحصيلکرده بيکار همراه شود که به واسطه شبکهایشدن دنيا مدام در
حال آگاهشدن و به روزشدن و در نتيجه مقایسه خود با دیگران هستند ،احتمال بروز و
ظهور نارضایتی و اعتراضشان به شرایط موجود دوچندان میشود .با این حال سایر
عوامل شکل گيری نيز قابل توجه و اهميت است .عالوه بر این در بيشتر شعارها و مطالبات
معترضان ،مخاطب آنها دولت ،نظام و سران مملکتی بودهاند .البته گاهی معترضان برای
کسب حمایت از دیگر اقشار آنها را مورد خطاب قرار میدادند.
در راستای بحث نظری باید گفت که تودهها و شهروندان معترض در فضای یأس فزاینده
ت بودن و تاثيرگذاری بر سرنوشت
و بیاعتمادی به تشکلهای مدنی و صنفی و برای اثبا ِ
خویش و بهبود کيفيت زندگی ،خيابان را به کانون اصلی برای بيان مطالبات عمدتا اقتصادی-
معيشتی تبدیل کردهاند و تاکنون با حضور تعداد قابل توجهی از اصناف و کارگران استمرار
داشته است .از آنجا که بين امر سياسی ،اجتماعی و اقتصادی نمیتوان تفکيک قائل شد ،باید
گفت که مطالبات سياسی (که پس از مطالبات اقتصادی و معيشتی در جایگاه دوم قرار
میگيرند) نيز بیارتباط با مطالبات اقتصادی نيستند و از فساد ،ناکارآمدی و اعتراض به وضع
موجود سياسی بعنوان مسبب وضعيت ناگوار اقتصادی و تبعيض یا شکافهای طبقاتی بين
طبقات پایين و طبقات متوسط رو به افول با طبقات مرفه یاد کردهاند .در حقيقت ،فضای
اعتراضهای خيابانی موثر در چند سال اخير که عمدتا به شکل خودانگيخته ،زنجيرهای و
مستمر ر دادهاند میتواند متاثر از فضای بينالمللی اعتراضات خيابانی بویژه «جنبش 99
درصد در مقابل  1درصد» در ایاالت متحده و «جليقه زردها» در فرانسه باشد .به تعبير
دانشمندان مکتب شيکاگو باید از این اعتراضات خيابانی درس بگيری که بخش قابل توجهی
از دردها و راهحل آنها را بیواسطه در خيابان بيابي  .این اعتراضهای خيابانی اخير را میتوان
نمایش تاثير بر تاریخمندی و جهتدادن به آن به تعبير آلن تورن توسط کارگران و اصناف،
س بودن و تاثيرگذاری یا قدرت تعيينکنندگی برای قشر کارگر برای جهت دادن به
احسا ِ
مطالبات و حضورشان از حاشيه سياست به متن سياست در فضای نااميدیها ،تبانیها،
محافظهکاری و کژکارکردی تشکلهای نهادی ،مدنی و صنفی این اقشار تلقی کرد .در این
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بين مساله «کيفيت زندگی» و پایان دادن به تبعيضهای اجتماعی و اقتصادی از باالترین
اولویت در نمایش حضور در خيابانها برخوردار بوده است .این موضوع میتواند در راستای
نظریه «سياست زندگی» و «رهاییبخشی» آنتونی گيدنز (گيدنز )1392 ،نيز تحليل شود.
بنابراین در این مطالعه در چارچوب نظریه سياست خيابان در فضای بیاعتمادی به تشکلهای
صنفی و مدنی و برای بازگوکردن واقعی دردها و مشکالت و مسببها ،نخست از سطح
تحليل جامعهبنياد با مراجعه به خود تودهها ،شهروندان و اقشار پایين دست شروع شد و در گام
بعد ارزیابی و تحليل محتوای اظهارات کارشناسان صورت گرفت تا مشخص شود چه ميزان
بين عموميت انتقادی جامعهمحور و نخبهمحور یا کارشناسبنياد ،همنوایی و سازگاری وجود
دارد .نکته قابل توجه دیگر آن است که در تحليل علل شکلگيری اعتراضات ،مساله توطئه
داخلی و خارجی در دیدگاه خود معترضان نقشی نداشته است اما در نزد کارشناسان بعنوان
یک عامل هرچند ضعيف نقش داشته است.
در پایان باید گفت به طور کلی وقوع این اعتراضات حاکی از وجود و ظهور چند مسأله
اساسی در جامعه ما است که اهميت و ضرورت پژوهشهای بيشتری را هویدا میسازد-1 :
وجود فقر و نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی بين اقشار مختلف جامعه و نادیده گرفته شدن
بسياری از مردم و مشاغل و اصناف و وجود فساد اداری و اقتصادی در سطحی وسيع-2 ،
تغيير سبک زندگی مردم جامعه ما به واسطه جهانی شدن و گسترش ارتباطات و تغيير ذائقه
و عادات مردم (به تاثير از نيازهای جدید ،فضای مجازی با امکان آگاه شدن از شرایط سایر
مردم در سایر جوامع و امکانات آنها و از طرفی فراه شدن امکان همبستگی مجازی و
انتقال همان همبستگی به عرصه واقعی اجتماعی) -3 ،بیاعتمادی مردم و اصناف به احزاب
و نهادهای رسمی دولتی و تنها دیدن و بییاور پنداشتن خود که این باعث شده مردم عادی
به عقيده تاجيک به خودهای اکسپرسيونيستی تبدیل شدهاند که خودشان را در خيابانها
فریاد میزنند.

پیشنهادات
در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و نادیدهگرفتن زمينههای اصلی اعتراضات،
مشخص نيست که امواج بعدی اعتراضات در سطوح قبلی باقی بماند یا شعلهورتر شود لذا
مسئوالن و تصمي گيران در سطوح مختلف دولتی باید در سياستگذاریها و اجرای آنها
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منافع و باالخص خواسته های معيشتی مردم را در نظر گيرند چراکه دوباره یک جرقه
کافيست تا همه معترضان با نگرشها و اهداف متعدد و متنوعشان به خيابانها بریزند و این
جنبشها بهزع جالئیپور تبدیل به شورشهای کوچک و بزرگ شوند .در ادامه
توصيههایی برای قشر تصمي گير و تصمي ساز کشور ارائه میشود:

 انجام اصالحات بنيادی و ساختاری بخصوص در بخشهای مختلف اقتصادی ماننداصالح نظام بانکی ،بودجه ،قيمت کاالها و حاملهای انرژی؛
 بازسازی اعتماد از دست رفته مردم از طریق کسب مجدد رضایتمندی اجتماعی کهالبته کار آسانی نخواهد بود اما ممکن است .سختتر و محدودتر نکردن زندگی مردم
ه به لحاظ اقتصادی و ه به لحاظ اجتماعی ،تا حدودی گام مثبتی برای جلب این

اعتماد از دست رفته خواهد بود؛

 ایجاد چش انداز روشن و افقگشایی پيش چش مردم بخصوص جوانان که میتواند حساميد به آینده و تحرک و انگيزه را در آنها بيدار کند و جامعه را از خمودی رهایی بخشد؛
 -بازبينی برنامهها و طرحهای اقتصادی به نفع طبقات پایين جامعه در راستای بهبود وضع

معيشت آنها؛
 به رسميت شاختن جنبشهای اعتراضی و معترضان و ایجاد فضای آزاد و باز سياسی ومکانيسمی برای بيان اعتراضات.
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