
 



 مقدمه:

و رهبر فراکسیون  طلباصالح مدار غالبًا شکست خورده و البته ساکتمحمدرضا عارف، سیاست

از لزوم  ،1394دور دوم انتخابات مجلس در سال  یک سخنرانی پیش از مجلس، در« امید»

در دور اول انتخابات در تهران، قاطعانه پیروز « لیست امید»کردن ایران سخن گفت. « تهرانیزه»

طلبان سودای پیروزی لیست در سایر شهرها را در سر داشتند. اما تهرانیزه کردن شده بود و اصالح

توند به تمام کشور تسری پیدا کند؟چیست و چطور رفتار سیاسی تهران می  

ی متوسط شهری ی اجتماعی خود را در میان طبقهطلبان که بدنهدر منطق سیاسی اصالح

ی مدنی و در نتیجه گرایش به مطالبات گیری جامعهزی آنها در شکلکنند، عامل پیروجستجو می

هستند و توان « سیاسی»ی متوسط شهری دموکراتیک نهفته است. در چنین منطقی افراد طبقه

گری دارند. در حالی که افراد سایر طبقات به صورت عام و ساکنین شهرهای دیگر به صورت مطالبه

ی سیاسی ند. در نتیجه نخواهند توانست درک و متعاقب آن مطالبهها هستخاص، فاقد این توانایی

 داشته باشند.

ی اجتماعی در دیگر شهرها را نه در یافتن مطالبات واقعاً موجود در طلبان راه جذب بدنهاصالح

های مختلف ایران و نشان دادن واکنش به این مطالبات، که در تهرانیزه کردن تمام ایران بخش

ین یک نظر مقطعی و خلق الساعه از سوی محمدرضا عارف نبود. گفتمان دوم خرداد، جویند. امی

کردند و آنها را پیرو تصمیمات و ی سیاست فرض میفرودستان را خارج از عرصه ،از همان آغاز

دانستند.ی متوسط شهری میهای طبقهنگرش  

نشریات، که . چنانشته انداظاهراً نهادهای امنیتی حاکمیت نیز این مدل فکری را واقعیت پند

ی کنند مجموعههای حاکمیتی و نزدیک به نهادهای امنیتی تالش میهای مستند و وبسایتفیلم

اعتراضات کارگری و معیشتی سراسر کشور را به تصمیم و ماجراجویی جویی سیاسی چند فرد 

گذر کنند. ای از اعتراضات کارگریتقلیل بدهند و به این ترتیب حداقل در سطح رسانه  

ی قدرت در جمهوری اسالمی ندارد. در طول سال اما حقیقت ربطی به تلقی دو جناح عمده

توان یافت که حداقل یک حرکت اعتراضی در قالب تجمع یا اعتصاب حتی یک شهر را نمی 1397



ظامی در آن اتفاق نیفتاده باشد. همچنین از میان تمام اقشار و مشاغل، به جز نیروهای نظامی، انت

اند. های شغلی در یک یا چند اعتراض به وضعیت معیشتی نقش داشتهو امنیتی، تمام گروه

باختگان، معلمان، نانوایان، رانندگان، پرستاران، کارگران شهرداری، کارمندان و هر مرغداران، مال

از اند. بیش حرکات اعتراضی ترتیب داده 1397ی شغلی قابل تصور دیگری، در طول سال رسته

های مستقل ثبت های مختلف، تنها تعدادی است که در رسانهاعتراض در قالب و نهصد پنج هزار

اند.و یا توسط نمایندگانی از اعتراضات گزارش شده شده  

ورزی و اعتراض نیست. اگر پیوند غیر قابل انفکاک اقتصاد و تهران دیگر الزاماً مرکز سیاست

یشتی را سیاسی بدانیم، تمام ایران در طول سال گذشته و به سیاست را بپذیریم، و اعتراضات مع

ورزی و اعتراض بوده است.شکلی گسترده شاهد سیاست  

ی جغرافیایی منحصر به فرد نیستند. محتوای تنها از نظر کمی و گستره 1397اما اعتراضات سال 

همچنین تنوع در تر از گذشته بوده است. و مطالبات در طول این سال بسیار رادیکالشعارها 

سابقه بوده است. عالوه بر این حداقل سه گروه شغلی، های اعتراضی در سال گذشته نیز بیشکل

نظیر ی جمهوری اسالمی بیالهاعتراضات سراسری و متحد برگزار کردند که در تاریخ چهل س

 است.

خواهیم  1397های سیاسی و اقتصادی اعتراضات معیشتی سال ما در این مقاله ابتدا به زمینه

ها، مشاغل، مطالبات و اَشکال اعتراض، آماری از جزییات پرداخت. سپس به تفکیک استان

اعتراضات انجام شده در سال گذشته ارائه خواهیم داد. ضرورت چنین تحقیقی از این جهت است 

اند. در نتیجه سال اند، بلکه تشدید شدهی اعتراضی سال گذشته نه تنها مرتفع نگشتههازمینهکه 

خواهد بود. تکیه بر « اقتصاد سیاسی»تر جاری نیز سالی ملتهب از نظر سیاسی و یا به بیان دقیق

 آنچه که گذشته است، برای تحلیل آنچه که پیش خواهد آمد، قطعًا مفید و ضروری است.

 

 

 



:ل گذشتهتراضات معیشتی ساهای اعزمینه  

 

:بحران اقتصادی  

های ، نشانه57وضعیت بحرانی در اقتصاد، همزاد جمهوری اسالمی است. از چند ماه پس از انقالب 

این حکومت آرام آرام خود را نشان داد. جنگ هشت ساله با عراق، به طور وجود بحران در اقتصاد 

رد. اما پس از پایان جنگ و با روی کار آمدن ی اقتصاد و معیشت را معطل کموقت اهمیت مساله

های اقتصادی انقباضی، بحران معیشت به طرزی علنی دولت هاشمی رفسنجانی، و اجرای سیاست

ی مردم نشان داد.خود را در میان سفره  

توان سیر نزولی قدرت خرید مردم و افزایش به طور مشخص از آغاز دولت رفسنجانی تا امروز می

ری را مشاهده کرد. در نتیجه وضعیت بحرانی در اقتصاد نه مولود این یا آن دولت که تورم و بیکا

 بخشی از ماهیت جمهوری اسالمی است.

های سنگین فساد اقتصادی گسترده، دخالت نهادهای نظامی در اقتصاد، ناتوانی مدیریتی، هزینه

هایی حکومت ماجراجویینظامی و امنیتی جمهوری اسالمی در داخل و خارج از کشور و همچنین 

« دالیل»ی این وضعیت هستند. البته ما در این مقاله نه به المللی دالیل پایهی بیندر عرصه

آن در اعتراضات یک سال اخیر خواهیم پرداخت.« اثرات»بحران اقتصادی که به   

نی اقتصاد ای موسوم به برجام، مزید دالیل فوق در وضعیت بحراخروج دولت آمریکا از توافق هسته

ایران شد. با این تصمیم ترامپ، عمالً مجراهای تداوم حیات اقتصادی جمهوری اسالمی منسدد و 

یک ناتوانی اقتصادی گسترده به نظام اقتصادی ایران تحمیل شد. افزایش قیمت ارز و متعاقب آن 

این تصمیم  از مواد غذایی و بهداشتی، اولین نتایج آور قیمت مواد مصرفی مردم اعمرشد سرسام

 بود.



بر خالف ادعای سران جمهوری اسالمی، اقتصاد ایران هیچ نسبتی با استقالل اقتصادی ندارد. 

د، نیازمند خرید از بیرون مرزها صنعت و کشاورزی ایران حتی برای تامین اولین مایحتاج خو

.هستند  

دهد. صنعت خود را نشان می« صنایع تولید ابزار تولید»ی صنعت، این امر به ویژه در در زمینه

کاری و صنایع مشابه ناتوان است و یا در برخی های ریختگری، ماشینایران یا از تولید دستگاه

نگی نیز کند. در صنایعی همچون تولید لوازم خاموارد با تکنولوژی بسیار قدیمی و پرهزینه کار می

های اولیه همچون آلیاژهای خاص وابسته به ی تامین قطعات و همچنین ماتریالکشور ما در حوزه

خارج از ایران است. همین مشکل در صنایع دارویی و بخشی از صنایع مواد غذایی نیز وجود دارد. 

گذارد.ان میبنابراین هر تشری از سوی غرب، به سرعت تاثیر خود را بر کلیت سیستم اقتصادی ایر  

این مساله اوالً سبب تعطیلی گسترده در صنایع ایران شد. در سال گذشته حدود دویست تجمع 

انجام شده است. اما نارضایتی عمومی « کارسازی و اخراجبی» و یا« کاریبی»اعتراضی نسبت به 

ی نسبت به آمار بیکاری بسیار بزرگتر از این عدد است. آمار ادعایی مقامات دولت در زمینه

تر ، بسا بزرگبیکاری کند. اما واقعیت این است که بحرانبیکاری، از رقم دوازده درصد تجاوز نمی

ی ایجاد شغل هیچ اقدام موثری انجام نشده است، بلکه با ه تنها در حوزهچرا که ن از این ارقام است.

های گسترده، در جهت بیکارسازی و اخراج فعالیت شده است.تعطیلی  

های آمریکا با کم کردن ارزش ریال ایران، به روند تورم و گرانی از طرف دیگر، تشدید تحریم

داران، در انندگان کامیون و کامیونی رسرعت بخشیده است. سه اعتصاب سراسری گسترده

های اعتراض به افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو و کاهش قدرت خرید رانندگان که در تمام استان

کشور و در بیش از صد از شهر صورت پذیرفت، بخشی از اعتراضاتی است که به سبب این تورم 

ی تمام تجمعات اعتراضی وجود شدید صورت پذیرفته است. اعتراض به تورم تقریباً در شعارها

حقوق »و « ی ما خالیهظلم و ستم کافیه، سفره»، «تورم، گرانی، جواب بده روحانی»داشته است. 

این شعارها بوده است. از جمله« ها دالریهما ریالیه، هزینه  

 



 

 دی ماه سرخ نود و شش:

طرح اعتراضات و اجتماعی برای  -، مولد یک بستر سیاسی1396اعتراضات سراسری دی ماه 

هایی داشت که ر سیاسی جدید در ایران بود. این اعتراضات ویژگیهمتعاقب آن عامل ایجاد یک سپ

مهمترین « ی معیشتیپایه»کرد. های اجتماعی پیش از خود متمایز میآن را از تمام خیزش

اجتماعی های سیاسی و ها یا جنبشاست. خیزش 1396تفاوت قابل اشاره در اعتراضات دی ماه 

تواند ماقبل این رخداد، عمومًا حول مطالبات دموکراتیک صورت پذیرفته بود. مطالباتی که می

ی ی متوسط شهری بشود و اکیداً به ایجاد و رشد جامعهموجب ایجاد تحرک سیاسی در طبقه

، 1396مدنی وابسته هستند. از این حیث تنها تحرک سیاسی قابل قیاس با اعترضات دی ماه 

ها، مبنای است. در آن سالبوده  ی هفتادهای آغازین دههراضات متفرق انجام شده در سالاعت

گذاری اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی که در ادبیات سیاسی ایران با نئولیرالیستی سیاست

های های انقباض اقتصادی، موجب ایجاد شوکشود، با سیاستعنوان دولت سازندگی شناخته می

تحمیل فشار اقتصادی به عموم مردم و خصوصًا طبقات پایین جامعه شده بود. همین امر تورمی و 

موجب خیزش در نقاط مختلف ایران شد. شیراز، مشهد، زاهدان، اسالمشهر، مبارکه، زنجان، ارومیه 

 و قزوین در آن سال شاهد اعتراضات خیابانی بودند.

ا تصور درستی از اختناق سیاسی حاکم بر شود که ماهمیت آن اعتراضات وقتی بیشتر عیان می

 1388 ی زمامداری هاشمی رفسنجانی داشته باشیم. بر خالف تصویری که در سالایران در دوره

طلب جمهوری اسالمی از هاشمی رفسنجانی ساخته شد، و روزگار پس از آن توسط طیف اصالح

با آگاهی از عواقب تصمیمات  انسداد سیاسی و خفقان در دولت سازندگی زائدالوصف بود. دولت

 رار داده بود و این فضای رعب آورورزی خود قافکنی را مبنای سیاستاقتصادی خود، اسلوب رعب

ی های گستردههای گسترده، ترور مخالفین در داخل و خارج از کشور و محدودیتدستگیری

ویدئو را به خاطر نداشته  شد. نسل جوان ایران احتماالً ممنوعیت نوار کاست وسیاسی را شامل می

کرد. بنابراین ما در ها نیز ورود میباشد! اما انسداد اجتماعِی عصر هاشمی رفسنجانی، تا این حوزه

ی هفتاد و به ویژه اوایل آن با دورانی روبرو هستیم که نه تنها سازماندهی سیاسی عماًل غیر دهه



سی بر علیه حکومت نیز به شدت برخورد های تبلیغ سیاممکن است، که حتی با کوچکترین نشانه

آور تبلیغاتی، پروپاگاندایی سراسری برای های سرسامشود. مضاف بر این دولت با صرف هزینهمی

ها، دانشگاه آزاد و روشنفکران تربیت شده، تلطیف نگاه مردم به خود به راه انداخته بود. روزنامه

های صدا و سیما آغاز جمعه و همچنین تریبون کردند که از نمازهایتداوم مسیری را فراهم می

شد.می  

ی هفتاد را یک اتفاق بسیار های آغازین دههتوان اعتراضات سالبا توجه به تمام این عوامل، می

مهم در تاریخ جمهوری اسالمی تلقی کرد. برخورد دولت سازندگی با این اعتراضات البته از جنس 

های آن اعترضات وجود شدگان و بازداشتیتعداد کشتهخشونت و سرکوب بود. هیچ آماری از 

توان شدت عمل نیروهای سرکوب در مقابل آن ندارد. اما با توجه به فضای سیاسی آن روزگار می

 اعتراضات را تخمین زد.

توان ادعا کرد که این اعتراضات، تحلیل سران نظام جمهوری اسالمی را از وضعیت همچنین می

ی غییر داده است و شعارهایی که در روزگار پس از این اعتراضات در زمینهمندی عمومی ترضایت

ت. گفتمان مشهور سعید حجاریان از دانسسنخ همین تاثیرات  از شود رااصالحات داده می

، بر «زنی از باالفشار از پایین، چانه»موسسین وزارت اطالعات و تئوریسین اصالحات مبنی بر 

زنی در باال، در صورت وجود فشار از چانه»گرایانه نیست. ست اصالحک مانیفخالف تصور عامه ی

تر این گفتمان است. به این شکل که در صورتی که اعتراضات اجتماعی شکل نام صحیح« پایین

زنی و اصالح، اعتراضات را تا حد ممکن توانند با اجرای نمایش چانهگرفت، نهادهای قدرت می

 کنترل کنند.

های اجتماعی شکل گرفته بر علیه ها و جنبشی هفتاد، باقی خیزشاوایل دهه به جز اعتراضات

اند. این البته به معنای عدم شرکت نداشته« ی معیشتی و طبقاتیپایه»جمهوری اسالمی، 

نیست.  1388آذربایجان و اعتراضات سال  1385، اعتراضات 1378فرودستان در اعتراضات سال 

تراضات غالباً حول مطالبات دموکراتیک بوده است.اما گفتمان مسلط در این اع  

، مبنای معیشتی و طبقاتی آن 1396پس اولین و مهمترین تمایز اعتراضات سراسری دی ماه 

توانند از سوی است. این تمایز از این رو اهمیت دارد که مطالبات دموکراتیک در بهترین شرایط می



با محتوای جمهوری اسالمی در تغایر است، اما  حکومت پذیرفته شوند. هر چند که چنین پذیرشی

« انتخابات»و خیزش اجتماعی، حکومت در مورد  گریهیچ بعید نیست که در صورت تداوم مطالبه

ی مطالبات معیشتی و طبقاتی از آن جنسی هستند که یا امور مشابه، نرمش نشان دهد. اما حیطه

بعید است جمهوری اسالمی توان مرتفع با توجه به مجموع علل داخلی و خارجی پیش آمده، 

گر اعتراضات باشد. اما نخواهد توانست تواند ناظر یا سرکوبحکومت می کردن آنها را داشته باشد.

ی اعتراضات شعله ،علل آن را از میان بردارد. در نتیجه حتی اگر در ظاهر امر و به سبب سرکوب

مه خواهد داشت و هر روز به شکلی خود را فروکش کند، نفس نارضایتی اجتماعی به هر حال ادا

 نشان خواهد داد.

تری را وارد روند اعتراض کنند. توانند کمیت گستردهاز طرف دیگر مطالبات معیشتی و طبقاتی می

ی اجتماعی ی متوسط شهری را به عنوان سازمانده و بدنهطبقه توانندمی مطالبات دموکراتیک

ی متوسط شهری، طبقات گسترش فشار اقتصادی، عالوه بر طبقه اعتراض وارد میدان کنند. اما با

پیوندند.فرودست نیز به اعتراضات می  

ارتباط به های اجتماعی پیش از آن که بیبا خیزش 1396تمایز دیگر اعتراضات سراسری دی ماه 

به های پیشین شهرهای بزرگ و ی جغرافیایی اعتراضات است. در نمونهتمایز اول نیست، گستره

اعتراضات در شهرهای کوچک آغاز شد و  1396ویژه تهران مرکزیت اعتراض بودند. اما در دی ماه 

گسترش یافت و شهرهای بزرگ تنها از این روند پیروی کردند. توان سرکوب نهادهای امنیتی 

جمهوری اسالمی، غالبًا در شهرهای بزرگ بیشتر است. علت این مساله نیز این است که حکومت با 

داند. با ز هر حرکت اعتراضی مینیاگیری نهادهای مدنی را پیششکل ،های پیشینکیه بر تجربهت

گسترش اعتراضات به شهرهای کوچک و حتی روستاها، نیروی سرکوب متمرکز حکومت عماًل 

دهد. عالوه بر این بازوی سرکوب جمهوری اسالمی، هرچند بزرگ و کارآمدی خود را از دست می

وقتی در بیش از صد شهر به صورت همزمان تجمعات  است. در نتیجه« محدود»نیرومند، اما 

شود.گیرد، ماشین سرکوب حکومت عمالً فلج میاعتراضی شکل می  

های مختلف قدرت در قبال اعتراضات سراسری است. بر خالف ی دیگر موضع جناحمساله

طلب حکومتی خود را در قامت رهبری یا که در آنها جناح اصالح 1378و  1388اعتراضات 



ی ، هر دو جناح عمده1396داد، اما در اعتراضات دی ماه داقل حامی معترضین نشان میح

گیری کردند و در سوی سرکوب قرار گرفتند. ناامیدی و سرخوردگی قدرت، علیه معترضین موضع

ی سیاسی چنین امری بود. طلبان در میان عموم مردم، مهمترین نتیجهسیاسی نسبت به اصالح

طلبان که همواره، در موضع یکی به نعل یکی به میخ قرار داشتند، با اعتراضات حعمر سیاسی اصال

طلب نیز در دو سال های اصالحعماًل پایان پذیرفت. چیزی که رهبران و تئوریسین 1396دی ماه 

طلبان به ویژه در مورد انتخابات های بخشی از اصالحگیریموضع اند.اخیر بارها به آن اشاره کرده

نشانگر این مساله است که آنها حداقل در مورد پایان عصر  1398در انتهای سال  مجلس

اند و تالش خواهند کرد با قرار گرفتن در جایگاهی ورزی بینابینی به توافق رسیدهسیاست

ی خود را بازیابی کنند.تر در انتخابات، بخشی از توان از دست رفتهرادیکال  

 

ته:آمارهای اعتراضات سال گذش  

ی سرگشاده با مضمون اعتراض به وضعیت موجود، توسط در طول سال گذشته، چندین نامه

ی ی پرستاران با هفده هزار امضا، نامهها و اقشار مختلف نگارش و منتشر شده است. نامهگروه

ی بازنشستگان کشوری، جزو مهمترین این کارگزاران مخابرات روستایی با شش هزار امضا و نامه

بر اجتماعی و هزینه-ها هستند. ابراز اعتراض در قالب نامه، عموماً به دلیل خفقان سیاسینگارینامه

بودن سایر اَشکال اعتراض و همچنین حساسیت برخی مشاغل بوده است. در نتیجه با وجود اینکه 

عنوان یک  شوند، اما بهها در آمارهای تجمعات و اعتصابات انجام شده وارد نمینگارندگان این نامه

ی عمده در جامعه حضور دارند.نیروی معترض بالقوه  

این تنها بخشی از اعتراضاتی است که در لیست آماری ما وارد نشده است که بدیهی است که 

ی بیرون از آمار کند. اما این افراد تنها معترضین بالقوهمندی آن اقشار را حمل نمیمعنای رضایت

 نیستند.

های زیادی از قانون کار هستند. در نتیجه به نفر، شامل معافیت از اجرای بخشهای زیر ده کارگاه

ای دارند. حمایت دولت از ها مشکالت عدیدهتوان فهمید افراد شاغل در این کارگاهسادگی می



های کوچک محل کار کارگر افتد که کارگاههای کوچک نیز با تکیه بر این منطق اتفاق میکارگاه

های قانونی، کار ارزان و در نتیجه ایجاد اضافه ارزش بیشتر هستند. عالوه بر معافیت ارزان، تولید

های خصوصی کوچک از اجرای ها و شرکتهای کوچک، فروشگاهبخش بزرگی از کارفرمایان کارگاه

زنند. عدم ثبت کارکنان در لیست بیمه و پرداخت دستمزد های قانونی نیز سرباز میهمین حداقل

ر از دستمزد مصوب، از این قِسم است. اما با توجه به تعداد کم افراد شاغل در هر مجموعه، تپایین

ترتیب دادن اعتصاب یا تجمع اعتراضی عماًل یا مقدور نیست و یا بسیار مشکل است و غالبًا بُعد 

ن یابد. اما در صورت آغاز اعتصابات عمومی و سراسری، این کارگران نیز به عنواای نمیرسانه

 نیروهای معترض حضور خواهند داشت.

اما یک پرسش اساسی در مورد اعتراضات وجود دارد: آیا اعتراضات معیشتی انجام شده، به معنی 

یک رشد سیاسی در معترضین است یا اینکه استیصال اقتصادی ناشی از وضعیت موجود، اقشار 

 مختلف را مجبور به اعتراض کرده است؟

ی کار مراجعه کرد. جمهوری های ثبت شده در ادارهتوان به شکایتمیبرای پاسخ به این سوال 

اسالمی برای اعتراض به شرایط موجود، مجراهایی را طراحی کرده است. یکی از مهمترین این 

توانند برای شکایت به آنها مراجعه ی کار است که مشمولین قانون کار میهای ادارهمجراها دادگاه

ها در دست نیست. اما حدود چهار های انجام شده در این دادگاهشکایتکنند. آمار مشخصی از 

تواند ما را به ظنی نه می 1396ی کار استان اصفهان در سال هزار شکایت ثبت شده در اداره

ی اعتراض به وضعیت موجود، در ها برساند. بنابراین زمینهچندان دقیق در مورد تعداد شکایت

اعتنا به خفقان ود دارد. اما تنها بخشی از افراد ناراضی از شرایط، بیتری وجسطح بسیار گسترده

ساز و توان ادعا کرد هرچند فشار اقتصادی زمینهزنند. در نتیجه میدست به تجمع و اعتصاب می

بسترساز اعتراضات بوده است، اما سطحی از رشد سیاسی در جامعه به وجود آمده است که 

را به تحرکات اجتماعی بدل کند. هااین نارضایتی دتوانمی  

ه توان ادعا کرد که این مقاله در آمارهای خود تمام اعتراضات انجام شدها، باز هم نمیبا این فرض

های مستقل گسترده، مانع از پوشش یافتن تمام اعتراضات انجام را پوشش داده است. نبود رسانه

تواند دست به سرکوب اعتراضات بزند و بعد یها، حکومت به آسانی مشود. در غیاب رسانهشده، می



ی تعداد کثیری از سرکوب را کتمان و تکذیب کند. دولت حتی خبرگزاری ایلنا، که از مخابره

کند. پس طبیعی است که آماری از تمام اعتراضات وجود اعتراضات سر باز زده است را تحمل نمی

 نداشته باشد.

های های کارگری فعال در ایران و همچنین به گزارشتشکلهای ی ارقام به رسانهما در تهیه

ی آمار خود با حقیقت را کاهش دهیم. اما قدر مسلم این ایم تا فاصلهارسالی کارگران تکیه کرده

های مستقل کارگری نسبی خواهد ماند!کاهش نسبی است و تا زمان ایجاد و فعالیت رسانه  

 

 

 اَشکال اعتراضی:

شود. اعتصاب در گری، اعتصاب به عنوان مهمترین شکل اعتراضی شناخته میدر میان فعاالن کار

شود. از افزایی است که موجب توقف روند انباشت سرمایه میحقیقت ایجاد اختالل در روند ارزش

نظر سیاسی در اعتصاب، کارگران سازماندهی و مدیریت تولید را بر عهده سوی دیگر و از نقطه

ای است. همچنین در دهند قدرت مسلم در روند تولید چه طبقهدار نشان میگیرند و به سرمایهمی

های اعتصاب ها و کمیتهوضعیت اعتالی انقالبی یا اختالل قریب به دگرگونی سیاسی، این هسته

 هستند که خواهند توانست در سپهر سیاسی ایفای نقش کنند.

دهد. در حالی که ها را توضیح مین کارخانهاما این تعابیر در مورد اعتصاب غالباً اعتصاب کارگرا

عالوه بر اعتصاب در بخش صنعتی، در سال گذشته ما شاهد اعتصاب رانندگان، معلمان، کارگران 

ها، وضعیت سازماندهی آهن، کارگران شهرداری و بازاریان نیز بودیم. در اعتصاب در کارخانهراه

های رفت و آمد نند، و در سرویسکمشخص است. کارگران در یک فضای مشترک کار می

شوند. در نتیجه تمام کارگران یک مجموعه، از مشکالت مشترک مطلع هستند. صحبت میهم

تر از اعتصاب عمومی در ای به مراتب آسانسازی و سازماندهی در چنین مجموعهبنابراین آگاه

ت. اما این قطعاً تمام کمک کرده اسداران است. فضای مجازی در تسهیل این روند میان کامیون



ماجرا نیست. فشار اقتصادی پیش آمده به حدی بزرگ بوده است که بتواند افراد شاغل در مشاغل 

بندی برساند که الزم است حرکت متحد مشترکی انجام دهند.مشترک را، به این آگاهی و جمع  

مع در مقابل نهادهای اما در سال نود و هفت، اعتصاب تنها شکل بخشی از اعتراضات بوده است. تج

ها از یک سو و ابراز اعتراض در ها، و وزاتخانهها، شهرداریها، استانداریدولتی اعم از فرمانداری

مقابل نهادهای حاکمیتی همچون نمازهای جمعه و در مقابل دفاتر امام جمعه، از سوی دیگر، 

یت تجمع در مقابل مجلس شکل با اهمیت دیگر اعتراضات سال گذشته بوده است. با وجود ممنوع

ها تجمع نیز در مقابل ساختمان ی تروریستی داعش به مجلس، در سال گذشته دهپس از حمله

 مجلس انجام شده است.

پذیرد. سطح اولیه اعتراض به اعتراض سیاسی در جامعه، به طور کلی در سه سطح انجام می

ی تصمیم، به این یا آن تصمیم است. در این سطح بدون اشاره به گیرنده« تصمیمات حاکمان»

ترین و البته شود. این سطح نازلاتخاذ شده یا عمل سیاسی و اقتصادی انجام شده اعتراض می

شود. در این اعتراض می« حاکمان»ترین شکل محتوایی اعتراض است. در سطحی باالتر به عمومی

اعتراض است. در این حالت ی تصمیم نیز محل سطح نه تنها تصمیمات گرفته شده، بلکه گیرنده

و به طریق اولی تمام تصمیمات او محل که به طور معمول منظور از آن دولت است، « حاکم»

اشکال و نقد است. در نتیجه فرد یا گروه مورد اعتراض هر تصمیمی که بگیرد مورد تایید 

او ایجاد معترضین نیست و تغییر در یک تصمیم یا عملکرد، توفیری در اعتراض عمومی علیه 

اعتراض به نظام »کند و مقبولیت آن فرد یا گروه زیر سوال است. باالترین سطح اعتراض، نمی

است. در این وضعیت نه تنها تصمیمات و گیرندگان آن، بلکه تمامیت سیستم زیر سوال « مستقر

ی رود. در نتیجه تغییر در عناصر دولت و نظرات آنها، موجب فروکش کردن اعتراضات عموممی

نخواهد شد. بخشی از اعتراضات انجام شده در سال گذشته به شکل اعتراض خیابانی بوده است که 

توان آنها را در سطح سوم دسته بندی کرد.با توجه محتوای شعارها و فرم اعتراضی انجام شده، می  

از اعتراضات آهن نیز اَشکال دیگری های راهها و در ایستگاهتجمع در محیط کار، در مقابل کارخانه

بوده است. در این اعتراضات که عموماً در کنار اعتصاب کارگری انجام شده است، معترضین عالوه 

اند.گری پرداختهبر اعتصاب، در محیط کار خود یا در مقابل محل کار تجمع کرده و به مطالبه  



 

 

ه بوده است. دلیل اعتصاب شکل غالب اعتراضات سال گذشتشود، همانطور که در نمودار دیده می 

داران در قالب اصلی این امر این است که دو اعتراض گسترده و سراسری معلمین و کامیون

حرکت اعتراضی،  نهصدبا این وجود با توجه به انجام بیش از پنج هزار و  اعتصاب انجام شده است.

دهند.های کوچکتر نمودار نیز از نظر کمی تعداد زیادی اعتراض را نشان میقسمت  

های ی آب برای کشاورزی در استان، مطالبه1397های خیابانی در مرداد ماه سال عالوه بر تجمع

تگان دهد. مال باخاصفهان و خوزستان، بخش زیادی از اعتراضات خیابانی را به خود اختصاص می

های تپه از گروهموسسات اعتباری و همچنین کارگران گروه ملی فوالد اهواز و نیشکر هفت

اند.گر دیگری بودند که در موارد متعدد به اعتراض در قالب تجمع خیابانی پرداختهمطالبه  

 د دو شکل اعتراضی همزمان انجام شده است. به عنوان مثال کارگرانی که همزمان باردر برخی موا

زنند. در تیر ماه، اعتصاب می در مقابل کارخانهاعتصاب، برای طرح مطالبات خود دست به تجمع 

ی شاپور اصفهان در نهایت به اعتراض و تجمع خیابانی و درگیری با داران منطقهبازار و کامیون

 نیروهای پلیس منجر شد.

 

اَشکال اعتراضی

مقابل اماکن حکومتی اعتصاب اعتراض خیابانی در مقابل یا اطراف محل کار



 پراکندگی جغرافیایی اعتراضات:

 

هری در سال گذشته نبوده است که حداقل یکی از اَشکال ن گفت که هیچ شتوابه جرات می

داران و رانندگان اعتراضات معیشتی را به خود ندیده باشد. به ویژه در اعتصاب سراسری کامیون

ترین شهرها نیز شرکت کامیون و همچنین دو دور در تحصن سراسری معلمان، حتی دور افتاده

اند. داشته  

 

 

شود، از نظر کمی، خوزستان بیشترین تعداد اعتراضات معیشتی همانگونه که در نمودار مشاهده می

را داشته است. این امر تنها در اثر تاثیر آماری اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی 

رها به ی آب برای کشاورزی در سال گذشته بافوالد اهواز نیست. کشاورزان خوزستانی برای مطالبه

های شهرهای مختلف خوزستان از جمله دزفول، اند. عالوه بر این کارگران شهرداریخیابان آمده

ی معوقات مزدی خود در مقابل اندیمشک، شوش، آبادان، اهواز و خرمشهر، بارها برای مطالبه

توان در القای یتپه و فوالد را ماند. اما تاثیر اعتراضات هفتها تجمع اعتراضی برگزار کردهشهرداری
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فیایی اعتراضات پراکندگی جغرا



کش رهگیری است. خوزستان در سال گذشته شاهد اعتماد به نفس سیاسی به نیروهای زحمت

های اخیر بوده است. تاثیر سیاسی و عینی این ترین اعتصابات و تجمعات سالبزرگترین و رادیکال

قتی ی کارگر، دمیدن روح اعتراض در جامعه است. اقشار مختلف واعتراضات در میان طبقه

بینند که برادر و خواهر و همسایه و فامیل و آشنا و دوست، در کارخانه و خیابان مطالبات خود می

کنند تا در اندازند، جسارت سیاسی کسب میزنند و عناصر سرکوب را به وحشت میرا فریاد می

ما ی عمل سیاسی و اجتماعی وارد شوند. هر چند خارج از موضوعات مورد بررسی ماست اعرصه

توان اشاره کرد که ورود نیروهای شبه نظامی حشدالشعبی عراق به خوزستان حاکی از این می

بیند. در شَرَف انفجار میونی خوزستان را به عنوان یک بمب تلقی حاکمیت است که در شرایط کن

سازد.دستانه مهیا میبنابراین ساز و برگ الزم برای سرکوب را پیش  

ن رتبه را در تعداد اعتراضات یک سال اخیر داشته است. اما در حقیقت در ظاهر امر تهران دومی

کنیم، به این نتیجه وقتی این تعداد را با جمعیت حدود سیزده ملیونی این استان مقایسه می

ها، تهران سال آرامی داشته است! به عالوه بخش زیادی از آمار رسیم در قیاس با سایر استانمی

ها، بانک ها در مقابل ساختمان وزارتخانهبه تجمعات اهالی سایر استان اعتراضات تهران مربوط

 مرکزی و مجلس است.

 

ای کم بوده است. به طور مشخص در ها تعداد اعتراضات به شکل قابل مالحضهدر برخی استان

بلوچستان حدود هفتاد مورد اعتراض ثبت شده است که غالباً به اعتصاب  سیستان واستان 

شود. این امر دو دلیل عمده دارد. محرومیت داران مربوط میلمین و همچنین کامیونسراسری مع

شود، سبب شده است که نامیده می« ستم قومی»های ایران، بنابر آنچه که برخی از قسمت

ها ای شکل نگیرند. برخی از استانوضعیت اشتغال در این مناطق به شکلی باشد که اساساً مطالبه

و بلوچستان، خراسان شمالی، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و همچون سیستان 

طبق آمار وزارت کار، میزان  به معنای عام هستند.« صنعت»هایی از لرستان و ایالم، فاقد بخش

توان آن را اشتغال صنعتی در استان سیستان و بلوچستان شش درصد است. رقمی که عماًل می

ها مشاغل خدماتی و همچنین کشاورزی مرکز اصلی اشتغال است. اما در این بخش نادیده گرفت!



واقعیت این است که حتی در آمارهای دولتی، رقم بیکاری در این مناطق بسیار بیشتر از میانگین 

شود. در نبود صنایع و ساخت شهری مدرن، طبیعتًا کارگرانی که بتوانند در یک کشوری دیده می

. از سوی دیگر اختناق ند و خود را در یک قالب اعتراضی سازمان دهند وجود نداردمجموعه کار کن

های آذربایجان حاکم بر برخی مناطق ایران، از گذشته، بیشتر از مناطق دیگر بوده است. استان

شرقی و غربی و اردبیل، کردستان، خراسان جنوبی و فارس مناطقی هستند که همواره فشار 

توان حدس زد بخشی از اعترضات تر بوده است. فلذا میآنها بیشتر و پررنگ نهادهای امنیتی در

ها حتی قبل از وقوع توسط نهادهای امنیتی کنترل شده است.ی این استانبالقوه  

 

 مطالبات اعتراضات:

در این مقاله علی العموم اعتراضاتی پوشش داده شده است که مبنای معیشتی دارند. در نتیجه 

اسی مانند آنچه که در کازرون گذشت و یا تجمعات اعتراضی دانشجویان در آمار وارد اعتراضات سی

 نشده است. اما در همین اعتراضات معیشتی نیز مطالبات مختلفی مطرح شده است.

آبی کفن پوشیده و به خیابان آمده است، معلمی که ی اشتراک کشاورزی که در اعتراض به بینکته

ای که به دلیل اعتماد به در دفتر مدرسه تحصن کرده است و بازنشسته به دلیل کم بودن دستمزد

ی اعتباری از دست مجوزهای صادر شده توسط بانک مرکزی تمام دارایی خود را در یک موسسه

ترین نیازهای انسانی یعنی تالش برای مرتفع کردن ابتدایی«. معیشت»داده است، یک چیز است: 

تنوع دالیل اعتراضات در حدی بوده است که  مختلف شده است.بسترساز اعتراض با مطالبات 

ی مطالباتی در نظر مجبور شدیم اعترضات برخی مشاغل را به صورت جداگانه به عنوان یک حوزه

 بگیریم.

ی افزایش حقوق، به عنوان مثال در دو دور تحصن سراسری فرهنگیان، معلمان عالوه بر مطالبه

های صنفی و رایگان برای همه و همچنین حق آزادی ایجاد تشکلی حق آموزش با کیفیت مساله

 برای معلمان را مورد توجه قرار دادند.



ی گرانی لوازم یدکی خودروها و اعتصابات رانندگان نیز عالوه بر کم بودن دستمزد، به مساله

کرد.همچنین مشکالت صنفی رانندگان اشاره می  

ی مورد نظر مشترک در عموم تجمعات الهسازی پرداخت حقوق، مساجرای طرح همسان

تواند پانزده درصد از افراد بازنشستگان بوده است. طبق این قانون حقوق بازنشستگان حداکثر می

گاه اجرا نشد. و همین امر زندگی ی شغلی کمتر باشد. قانونی که البته هیچشاغل همان رسته

ی بازنشستگان را مختل کرده است.روزمره  

تر کردن قوانین ورود و خروج اجناس از طریق مرزها، به ویژه در ل در مرزها و سختایجاد اختال

های آذربایجان غربی و ها مورد اعتصاب بازاریان در استانهای ابتدایی سال گذشته منجر به دهماه

شود که در مرزها، صنایع و های ارضی جمهوری اسالمی سبب میکردستان شد. سیاست

ی قابل اتکایی وجود نداشته باشد. در نتیجه محل امرار معاش مرزنشینان به های شهرزیرساخت

ی کار این بازارها تر شدن ادامهویژه در دو استان یاد شده، غالبًا بازارهای متکی به مرز است. سخت

ها مورد موجب اعتراض خیابانی و اعتصاب شد. به طور مشخص بازارهای شهر بانه در در ده

ها به مدت بیش از یک ماه در اعتصاب کامل بودند.سیاست اعتراض به این  
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توان در میان موضوع نارضایتی عمومی شده است، را می 96دالیل گرانی گوشت و مرغ که از سال 

ها در سال گذشته رهگیری کرد. اعتراض به گرانی و رانتی بودن داریاعتراضات دامداران و مرغ

اعتراض این افراد بوده است. به ویژه مرغداران که در چندین نوبت و مواد اولیه این واحدها موضوع 

ها تجمعاتی را برگزار کرده بودند معتقد هستند فرمانداریهای مختلف کشور در مقابل در بخش

خوار است که های رانتی این واحدها همچون غذای طیور در انحصار برخی شرکتمواد اولیه

ه شکلی غیر واقعی و غیر منطقی افزایش پیدا کند.شود قیمت این مواد بموجب می  

سازی نیز از محورهای با اهمیت اعتراضات در سال گذشته بوده است. عالوه بر اعتراض به خصوصی

سازی را اعالم کرده تپه که متحدانه و با صدایی رسا اعتراض خود به خصوصیکارگران نیشکر هفت

ر شهر پارس آباد مغان از توابع استان اردبیل و بودند، کارگران کشت و صنعت مغان واقع د

قدیم واحدهای تولیدی و اند. تسازی بودهکارگران چندین کارخانه، از معترضین به خصوصی

سازی رانتی، ی خصوصیی چهل سالهصنعتی به ثمن بخس به نهادهای نظامی و همچنین تجربه

های این ند و با شنیدن زمزمهسازی حساس باششود کارگران نسبت به امر خصوصیسبب می

 موضوع، به آن اعتراض کنند.

شرایط قراردادها علت دیگر اعتراضات بوده است. به ویژه معلمان خرید خدمت و معلمان نهضت 

برد. اعتراض به ها مشخص نیست و در بالتکلیفی به سر میسوادآموزی که وضعیت شغلی آن

ود. قراردادهای کوتاه مدت و اختالل در بیمه مسائل شوضعیت قراردادها به این دو حالت ختم نمی

های مختلف شده است. به دیگری هستند که موجب در سال گذشته موجب اعتراض شاغلین بخش

شود ی بیمه، حتی یک روز اختالل در پرداخت حق بیمه سبب میطور مشخص در مورد مساله

باشد ده سال بیشتر کار کند!کارگر از شمول قانون سخت و زیان آور خارج شود و مجبور   

 

 اقشار و مشاغل معترض:

ها و مشاغل به جز نیروهای امنیتی، نظامی و همانگونه که پیشتر اشاره شد، شاغلین در تمام حوزه

اند.انتظامی در سال گذشته به وضعیتشان اعتراض کرده  



 

 

رانندگان تاکسی با توجه به داران و رانندگان کامیون و همچنین ی حمل و نقل شامل کامیونحوزه

اند. با همین منطق ی سه اعتصاب سراسری در سال گذشته، بیشترین اعتراضات را داشتهتجربه

 اعتصاب عمومی معلمان در دو نوبت تاثیر معناداری بر آمار داشته است.

ال های گلسان، آذربایجان شرقی، لرستان و خرسان شمالی، در طول سکارگران راه آهن در استان

 اند.گذشته در چند نوبت و در اعتراض به معوقات مزدی، به صورت مشترک دست به اعتصاب زده

آهن را نیز توان اعتصابات کارگران راهها کمتر دیده شدند، اما میهر چند این اعتصابات در رسانه

 به عنوان اعتصابات سراسری دید.

نیز از نکات ها های بزرگ و راهسازیروژهو تجمع کارگران ساختمانی در پ بیش از پنجاه اعتصاب

مهم اعتراضات سال گذشته است. کارگرن ساختمانی به دلیل شکل کارشان، عموماً از امکان 

شود روند عرضه و تقاضا در بازار کار این مند نیستند. رشد آمار بیکاری سبب میاعتراض بهره

ان ساختمانی همواره نگران امنیت شغلی تر باشد. بنابراین کارگرکارگران، در سمت عرضه، سنگین

خود هستند. عالوه بر این در هر کارگاه ساختمانی، بدون توجه به استانداردهای ارگونومی کار 
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شود. در نتیجه کنند که مجال اعتراض از آنها گرفته میساختمانی، کمتر از ده کارگر کار می

ای دارد.میت ویژههمین حدود پنجاه اعتصاب و تجمع توسط این کارگران اه  

جز جدانشدنی سبد مصرف خانوار ایرانی است. گران شدن نان، عالوه بر تاثیر عینی بر « نان»

قیمت سایر مواد مصرفی خانوار، یک تاثیر ذهنی تورمی در میان مردم دارد. بنابراین دولت همواره 

های اخیر دولت اما در سالتر از قیمت واقعی آن نگه دارد. کند قیمت نان را اندکی پایینتالش می

این تالش خود را از طریق وارد کردن فشار بر نانوایان انجام داده است. به نحوی که با وجود گران 

المقدور ثابت بوده است یا تغییرات جزئی نان حتی یابالغ شده شدن آرد، آب، برق و گاز، قیمت

شده است. از این رو این صنف نیز داشته است و مابه التفاوت قیمت از جیب نانوایان پرداخت 

اند. همچنین در مواردی تهدید به اعتصاب از سوی حدود سی اعتصاب و تجمع اعتراضی داشته

 نانوایان مطرح شده که عملی نشده است.

های ی حائز اهمیت دیگر در میان گروهی عسلویه مسالهتجمعات بیکاران به ویژه در ایالم و منطقه

های مختلف به بیکارسازی عات جدای از اعتراضات کارگران اخراجی بخشمعترض است. این تجم

دولت وظیفه دارد امکان کار را بنابر تخصص، مهارت و نیاز بیکاران  و اخراج گسترده بوده است.

و مکلف نیست و « موظف»ای تامین کند. اما طبق منطق نئولیبرال اقتصادی، دولت در هیچ زمینه

زند.آمار کار و بیکاری را رقم می این عرضه و تقاضاست که  

باختگان موسسات اعتباری بیش از دویست تجمع در شهرهای تهران، مشهد، رشت، کرمان، مال

اند. این موسسات با مجوز بانک مرکزی ابتدا اقدام به خوی، ارومیه، تبریز و چند شهر دیگر داشته

اند و سپس با اعالم ورشستگی، این هی پرداخت سود باال کردهای مشتریان با وعدهجذب دارایی

ی مجوز اند. از نظر منطقی و قانونی، بانک مرکزی به عنوان نهاد صادر کنندهارقام را به جیب زده

این موسسات موظف است پول مال باختگان را به آنها برگرداند. اما بانک مرکزی و دولت از این امر 

شود، رهاورد این تر میایی که در هر مرحله رادیکال. اعتراضات خیابانی و شعارهدانندسر باز می

 روند بوده است.

 



 نتیجه گیری:

ها اعتراضات معیشتی از ده« تجرید»توان به چنین پژوهشی داشت، مهمترین نقدی که می -یک

و  متغیر سیاسی و اقتصادی موثر دیگر است. از دیدگاه ورکریستی، موضوعیت و سوژگی سیاسی

های اجتماعی و همچنین متغیرهای مطلق مربوط به کارگران است و سایر گروهاجتماعی به طور 

 سیاسی و اجتماعی، بر روند سیاسی موثر نیستند.

اما مقصد ما از طرح این آمارها، قطع به یقین اندیشیدن در اسلوب ورکریستی نبوده است. چنانکه 

ندهای سیاسی را معطوف و گیری و پیشبینی روندهای آتی ما روشود، در نتیجهمشاهده می

ایم. بلکه بر عکس، ما با این تجرید در پژوهش، امکانی را محصور به اعتراضات معیشتی نکرده

ها، این نتایج آماری را ایم که بتوان با دقت، اعتراضات معیشتی را نظاره و در تحلیلفراهم کرده

 وارد کرد.

اتفاقات سیاسی بعد از مسلم است.  9613مبنای معیشتی و طبقاتی اعتراضات سراسری دی ماه 

شوند. بنابراین تاکید پذیرند و یا مستقیماً به نتایج آن مربوط مینیز یا از آن تاثیر می این رخداد

 جداگانه به اعترضات معیشتی ایراد منطقی و سیاسی ندارد.

ات معیشتی تواند این باشد که با توجه به مشخص کردن مطالبنقد دوم به چنین پژوهشی می -دو

تواند با رفع این ایم و معتقدیم دولت می، ما از منطق پاسیفیستی پیروی کردههای مختلفگروه

مطالبات به حکومت خود ادامه بدهد. این منطق از اساس ناصحیح است. ما اکیداً معتقدیم دولت و 

بست اقتصادی قرار حکومت مسلط بر ایران اساساً توان پاسخ به این مطالبات را ندارد و در یک بن

 گرفته است. 

مضاف بر این در منطق چپ دموکرات و منشور حزب چپ ایران)فدائیان خلق( مبارزات کارگری و 

ی تمام تضادهای موجود نخواهد بود. این مبارزات به عنوان بخشی از تکامل آن، الزاماً رفع کننده

دموکراتیک راه به سر منزل مقصود ها، طبقات و اقشار مختلف، در بستری ی طیفمبارزات گسترده

 خواهد برد.



ی اساسی و با اهمیت است. به جز های مستقل کارگری، یک نکتهتاکید بر ایجاد تشکل -سوم

ی مشترک آهن، اعتراض سراسری دیگری با مطالبهداران، معلمان و کارگران راهاعتصاب کامیون

 و نهصد اشاره شد، بیش از پنج هزار شکل نگرفته است. حال آنکه همانطور که در متن به آن

بندی کرد. نهاد یا نهادهایی توان در سیزده گروه مطالباتی تقسیماعتراض با مبنای معیشتی را می

ای دارند. چرا که تاثیر که توانند این اعتراضات را به صورت سراسری سازماندهی کنند، اهمیت ویژه

دهند.اعتراضات را بسیار افزایش می  

های های کوچک، کارگران ساختمانی، فروشندگان و کارکنان شرکتدیگر، کارگران کارگاهاز طرف 

توانند ها میهای فراگیر این گروهخصوصی امکان اعتراضات جداگانه را ندارند. اما با ایجاد تشکل

ای را سازماندهی کنند و به عنوان یک نیروی سیاسی موثر در سپهر سیاسی اعتراضات متحدانه

ن حضور داشته باشند.ایرا  

 

های پیش از آن رشد کمی و کیفی اعتراضات معیشتی در سال گذشته در مقایسه با سال -چهارم

ای داشته است. منظور از رشد کیفی، تنوع در اَشکال اعتراضی و شعارهاست. با توجه قابل مالحضه

جاری نیز وضعیت ملتهبی رسد در سال های مولد اعتراضات به نظر میبه عدم رفع بسترها و زمینه

تری بیابد.ابعاد گستردههای مختلف جامعه وجود داشته باشد و اعتراضات در بخش  


