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 اشاره
ایران   در  ماه گذشته  از آن دست که طی چند  غیرمتشکل،  اما  انقالبی،  مبارزات 

روْی سخنگویان خود را خواهد یافت و از میان این  شاهد بودیم احتمااًل در جریانِ پیش

شوند. مبارزات تدریج رهبرانی که پای در میدان مبارزه دارند زاده می گویان به سخن

ی آن، کنشگران النی دارد و بسیاری از سخنگویان بالقوهای طوامروزی ایرانیان پیشینه 

حقوق بشر، آموزگاران، کارگران، وکال، دانشجویان، روشنفکران و فعاالن صنفی هستند  

گونه که رهبران مبارزات مردم افریقای جنوبی اند. هماناکنون عمدتاً در زندانکه هم 

 مبارزات امروز هستند.   علیه آپارتاید در زندان بودند. آنان رهبران واقعی

نوشتن در فضای کننده، نه از خالل توییتتشکیل ائتالف و ایجاد نهاد مؤثر رهبری 

در زندگی ای، که از دل سالیان سال مبارزه  های ماهوارهمجازی یا تصویرسازی در شبکه

کنشگران به دست آمده و به دست خواهد آمد. باید امیدوارم باشیم و بکوشیم تا  واقعی  

مسیر مستقل خود را برای  ضمن استمرار خیزش »زن، زندگی، آزادی«    قادر باشندآگاه  

»نه«   ستبدادآزادی و عدالت اجتماعی در ایران پی بگیرند و توأمان به امپریالیسم و ا

 بگویند. 

*** 

 

با حضور معترضان به قتل ژینا )مهسا(   1401وششم شهریورماه  خیزشی که از بیست

امینی در برابر بیمارستان کسری در تهران آغاز شد اکنون دومین فصل خود را طی  

زمان مناسبی برای ارزیابی نقاط قوت روز از آغاز خیزش،    100کند. گذشت بیش از  می 

اعتراضاتو ضعف   مقایسه این  با  ،  آن  اعتراضی مشابه در چهار دهه خیزشی  ی های 

با توجه به مجموع اوضاع و احوال  اندازهای جاری  ی چشمدرباره   هاییزنیگذشته و گمان

با تأکید بر وجوه متفاوت  کوشم  است. در این مقاله، می اقتصادی و اجتماعی و ژئوپولتیک  

نشان   1357بهمن  های اعتراضی پس از انقالب  خیزش جاری در مقایسه با سایر خیزش

 ورزی در ایران است. دهم که این خیزش آغازگر فصل جدیدی از سیاست
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 مقدمه 
های اعتراضی ی پایانی شهریورماه سال جاری آغازگر فصل نوینی از خیزشهفته 

به  و  موجود  شواهد  به  توجه  با  اگرچه  است.  معاصر  ایران  با  در  مرتبط  اطالعات  ویژه 

و ترین گروه سنی شرکت اصلی   هْشدبازداشتمعترضانِ   نوجوانان  اعتراضات  در  کننده 

 بسیاری خوبی از  اند، اما این اعتراضات به سال بوده   25تا    15ی سنی  جوانان در فاصله

مند شده و توانسته است بر بسیاری ی گذشته در ایران بهره تجارب اعتراضات دو دهه

 دیدند اجتناب کند.  آسیب می  هااز نقاط ضعفی که امواج اعتراضی پیشین از آن

با سایر اعتراضات چهار را    ی حاضر ابتدا وجوه تشابه و تفاوت خیزش کنونیدر مقاله

ی مناسبات سپس با توجه به تضادهای کنونی در پهنه   ،کنمی گذشته بررسی می دهه

  وضعیت کنونی محتمل  اندازهای  چشم  تصویری را از  کنمامروز تالش می  قدرت در ایرانِ

 . به دست دهم 
 

 های اعتراضی چهار دهه خیزش
انقالب   پی  در  کنشگری   1357ایران  انبوه  شاهد  امروز  خیابانی  تا  و  صنفی  های 

ماموا  و  جویانهمخالفت  اعتراضی  هرکدام    بود  تعددی ج  زیادی که  امیدهای  آغاز  در 

ود  یابی به اهداف ختدریج فروکش کرد، متوقف شد و در دستبهبرانگیخت اما در عمل  

ناکام ماند. نخستین موج از روزهای منتهی به پیروزی انقالب بهمن آغاز شد و حدود 

قالب  اعتراضی در  این موج  ادامه داشت.  های شورایی  های مختلف جنبش چهار سال 

ملیت جنبش کارگری،   زنان،  ها،  های  و دانشجنبشجنبش  دانشجویی  و  های  آموزی 

کننده در انقالب  های مشارکت آن دسته از گروهی دیگر از سوی  یافتهاعتراضات سازمان

  دستبهتدریج  سرعت و در مواردی بهدهی و هدایت شد که در مواردی بهسازمان  57

ند. این حذف  ه بودحذف شد  پساانقالبی   از سپهر سیاسی ایران  گرااسالم  جریان غالب

ها شدن ده بوسباختن هزاران نفر، محرخ داد و به جان ای  پردامنههای  مدد سرکوببه

ابعاد »سرکوب« باعث   گستردگی  هزار نفر و تبعید اجباری صدها هزار نفر منجر شد.

یگانه عاملی بود که به استقرار قطعی عامل سرکوب  کنند که  شد بسیاری تصور  

های حاکمیت کنونی انجامید. اما هم در این مورد و هم در مورد سایر خیزش 
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های بعد عالوه بر عامل سرکوب دو عامل »بازتوزیع اقتصادی« و  اعتراضی دهه

فروکاستن علت    .کننده داشتبخشی ایدئولوژیک« نیز نقش تعیین »مشروعیت

خیزش جنبششکست  و  تقلیلها  دیدگاهی  حاکمیت  سرکوب  به  گرایانه ها 

های رسد که در برابر سازوبرگ باوری میاست که در نهایت به نوعی شکست

ند و  یبتر سرکوب، گریزگاهی از تنگناهای موجود نمیهردم مجهزتر و باتجربه 

می  حتی  مداخلهگاه  از  اشکالی  پذیرش  به  بشردوستانهتواند  نیروهای   یی 

  شود.خارجی منتهی 

آن من،  گمان  سال به  تحوالت  در  به چه  انقالب  نخست  سرکوب  های  موازات 

و حزب جمهوری اسالمی منتهی   گرااسالم   دگراندیشان به استقرار قطعی جناح غالب

سیاست  سو  یک  از  انواع شد  از  استفاده  دیگر  سوی  از  و  اقتصادی  بازتوزیعی  های 

فضای   ساختاری مناسب داخلی و  تردر بس،  بخشی ایدئولوژیکهای مشروعیتسازوبرگ 

مانند  مؤثری  ی ایران ابتدای انقالب عوامل ساختاری  . در جامعهرخ دادمساعد جهانی  

روستایی،  50سهم   جمعیت  زمان  طبقاتی  بندی پیکره   درصدی  باالی    آن  سهم  و 

دارای جهان  بورژوازی سنتیخرده روستایی  مهاجران  انبوه  در و حضور  مذهبی  بینی 

های رقیب  بلوکشود  قادر  شیعه  طبقاتی به رهبری روحانیت    بلوک  ث شدشهرها، باع 

که   آنرا  گروهمزدوحقوقشامل  عمدتاً    هاپایگاه طبقاتی  و  مانند  بگیران شهری  هایی 

بود کارگری  فعاالن  و  پهنه دانشجویان  از  زمان ،  آن  کند. در  قدرت سیاسی حذف  ی 

های نادرست سیاسی  و تاکتیکو محاسبات  از تشتت میان خود  که    بلوک اپوزیسیون 

قدرت حاکم  های سرکوب  سازوبرگ قدرت کافی برای مقابله با    ازدیدند  آسیب می نیز  

دوران جنگ سرد  1360ی بود. در عین حال که نباید فراموش کرد که دهه برخوردار ن

بود   اتحاد شوروی  و  به   وامریکا  در  اسالم سیاسی  قدرتمندی  ایدئولوژیک  ابزار  عنوان 

 عالوه بر آن،شد.  یانه در برابر نفوذ کمونیسم و ناسیونالیسم سکوالر تقویت میخاورم

سال سیاست  طی  پوپولیستی  بازتوزیعی  حفظ  های  در  انقالب  نخست  پیوستگی های 

اجتماعی   کرد  ی مؤثربه شکل  بلوک طبقاتی حاکم  پایگاه  به جنگ   عمل  توجه  با  و 

مشروعیتهشت ابزارهای  از  حاکمیت  عراق،  با  به  ساله  خود  ایدئولوژیک  بخش 

 ترین شکل ممکن بهره برد.گسترده
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ترتیب،   این  بستر به  و  توانایی سرکوب، عوامل ساختاری داخلی  بر  عالوه 

های مدد اسالم سیاسی و سیاستبخشی بهمساعد جهانی همراه با مشروعیت

شکل در  اقتصادی  پساانقالبی پوپولیستی  سیاسی  نظم  استقرار  و  گیری 

 بیشترین نقش را داشت.

ی ایران در تمامی  جامعهای از  های فزاینده میان بخش با این همه، خواست تغییر در  

های های بعد از انقالب کامالً مشهود و نمایان بود و در مقاطعی به شکل خیزشسال 

های دانشجویی توان به خیزشها می ترین آنی مهم یافت که از جملهفراگیر تبلور می 

های اعتراضی و خیزش  «جنبش سبز»موسوم به    1388  ی اعتراضات پساانتخابات  ، 1378

اشاره کرد. چنان که شاهد بودیم در تمامی این مقاطع    1398و آبان    1396ماه  دی 

هریک از این و شکست توقف  ،های سرکوب به فروکشی گسترده از سازوبرگاستفاده 

 افزون بر سرکوب به   ایر عواملی کهکنم بر سها منتهی شد. در ادامه تالش میخیزش

 ها یاری کرد تمرکز کنم. شکست این خیزش

 

 در بستر امید به پیروزی اصالحات 1378خیزش اعتراضی 

توجه کنیم که اگرچه در مقایسه   1378نخست به خیزش عمدتاً دانشجویی سال  

ابعاد  های دههبا خیزش بعد  اعترابسیار  های  با  قیاس  اما در  ضات محدودتری داشت 

پایان جنگی  پراکنده   شهری  از  از خود  هنگام  پیش  آن  گسترده  ،تا  همه  بود. از  تر 

سال   دانشجویی  سوی   1378اعتراضات  از  گسترده  سرکوب  رویکرد  اتخاذ  پی  در 

بهحاکمیت   این سرعت  تقریباً  که  نکنیم  فراموش  اما  شد.  متوقف  و  کرد  فروکش 

از  یافتتوقف  مقطعی  اعتراضات در   کنشگران فعال در آن کماکان    که بخش بزرگی 

طلبان تر اصالحشان از مجاری قانونی و از خالل انتخاب گستردهامیدوار بودند مطالبات

ی انتخابات پیشارو محقق شود. بخش اعظم مخالفان وضع موجود در آن  در مجموعه

 . اغلبدانستندشان می هزینه برای تحقق اهدافپذیر و روشی کم مقطع اصالح را امکان

انتخابات   ی طلبان امیدوار بودند. به همین دلیل بود که در سلسلهوبیش به اصالح کم   آنان

ی مجلس شورای اسالمی  ششمین دوره،  و روستای شهر  هاشورانخستین دور  آن دوره )

ریاست و   انتخابات  دوم  خاتمی  جمهوری دور  چشمگیر سیدمحمد  پیروزی  شاهد   )
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وبیش پایگاه سنتی خود در جامعه طلبان بودیم. در عین حال، حاکمیت نیز کماصالح

کرد حفظ  کماکان  را  مردمی  پایگاه  این  برای  سیاسی  اسالم  مؤثر   و  عامل 

رشد  ای بود که کماکان  ها نیز به گونه بود. اوضاع اقتصادی آن سال  یبخشمشروعیت 

سطوحی از های جمعیتی برخوردار از  و گروه  ساختپذیر می را امکانی متوسط  طبقه 

 یافتند. امکانات اقتصادی افزایش می

 

 جنبش سبز 

انتخاباتی در پی اعالم پیروزی در    1388در خردادماه   خیزش اعتراضی به تقلب 

دیم. از سویی رویارویی بومواجه  بعضاً متفاوتی  با شرایط اجتماعی  نژاد  محمود احمدی 

آنانی  ها کشیده شد و از سوی دیگر  در خیابان  آراییدو جناح اصلی حاکمیت به صف

ی که بیش از یک دهه امیدوار بودند که فرایندهای اصالحات ثمربخش باشد و بدنه 

دریافتند    قبلی  ربابه اتکای تج  دادند،طلبان را تشکیل می ی اصالحاجتماعی گسترده

و   است  ناکافی  رأی  از طریق صندوق  آن  که کنشگری  بر  خیابان   باید در کفعالوه 

 . را دنبال کنندشان مطالبات 

که سبز  ریاستاز    جنبش  انتخابات  نتایج  اعالم  در فردای  و  شد  آغاز  جمهوری 

  کننده از خود ارائه داد؛ تصویری خیره  1388سال    ماهخرداد   25راهپیمایی سکوت در  

جان پی  در  و  ماه  چند  زندانیده  باختنطی  و  اعتراضات ها  از  بعد  نفر  هزاران  شدن 

قبل از .  تدریج متوقف شدشدت فروکش کرد و به ماه به دی   ی آن سال در ششم عاشورا

باشیم   به خاطر داشته  باید  این روز  هر چیز  بروز تعللکه در پی حوادث  های شاهد 

شدن ادیکالترس از ر  ؟به سبب فشار حاکمیت)  جدی در اقدامات رهبران این جنبش 

آمیز  در حالی که کماکان انتخابات دور قبل را تقلب  بودیم. در نهایت  ؟ یا هردو؟(جنبش

دعوتمی  را  مردم  کردند  دانستند  بعدی  انتخابات  در  حضور  رهبری به  شکل  این   .

آهنگ الزم را برای استمرار ضربان جنبش از آن در عمل ضرب  های اعتراضیحرکت

 سلب کرد.  

و ناهمراهی بخش بزرگی از  رهبران جنبش سبز    تعللتر از  مهم   ، نبه گمان م   ،اما

امکانات اقتصادی حاکمیت از مجموعه    جنبش، در آن مقطع با کنشگران  طلبان  اصالح
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جنبش    بود.برخوردار  بخشیدن به خود در میان بخش بزرگی از جمعیت  برای مشروعیت

در ایران به رکوردهای   سبز در مقطعی رخ داد که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت

از  1390تا  1388های حاکمیت در سالهمین امر باعث شد که  جدیدی دست یافت.

ارائه اغواکننده فرصت ی  امکان  اقتصادی  برای  های  هم  و  محروم  برای طبقات  هم  ای 

ها با پرداخت  . سیاست هدفمندسازی یارانهبرخوردار بودطبقات متوسط و مرفه جامعه 

کرد. برای طبقات فرودست جامعه در نگاه نخست بسیار جذاب جلوه میی نقدی یارانه

نزدیک ی چهار نفری در نخستین سال اجرای آن  ی نقدی برای یک خانوادهمبلغ یارانه

ها و افرادی که درآمدی بود. بنابراین بسیاری از گروه  حداقل دستمزد آن زمان  به دوسوم

کم یا  و  داشتنمعادل  دستمزد  حداقل  از  یکتر  ترتیب  این  به  درآمدی د  دارای  شبه 

نسبت به وضع موجود معیشتی  دوبرابر قبل شدند. همین امر نوعی امیدواری    نزدیک به

گروه این  میان  در  طبقه را  کرد.  ایجاد  و ها  سیاسی  لحاظ  به  اگرچه  نیز  متوسط  ی 

از  شد اما از نظر اقتصادی  اجتماعی شکست خورده و از نظر فرهنگی دایماً تحقیر می 

درصدی   50رشد    1388برخوردار بود. شاخص بورس در سال    مالی بسیارهای  فرصت 

درصدی داشت. این همه در حالی بود که در تمامی این    85رشد    1389و در سال  

تومان تثبیت شده بود و این امر برای طبقات متوسط    1000ها نرخ ارز در حدود  سال 

دارای   که  جامعه  باالیی  مازادو  مالی  فرصت بود  منابع  کمند  سفر  های  برای  نظیری 

های سودآوری در بازار مسکن و طال و بورس استفاده از فرصت و  خارجی، مهاجرت،  

 فراهم ساخته بود.

است   یارانهگفتنی  هدفمندسازی  از  سیاست  اما    1389آذرماه    27ها  شد  اجرا 

 ویرانگر  ی برنامه   تبلیغات اجرای آن از دو سال قبل آغاز شده بود. به یاد بیاورید که این

جلوه  اقتصادی  چنان  نخست  روزهای  اصالح در  که  شد  رقبای گر  برابر  در  طلبان 

می محافظه  اصل  کارشان  در  سیاست  این  که  و  گفتند  که ابتکار  بوده  ما  پیشنهاد 

  نژاد اجرا کرد!احمدی 

)یعنی تهران   ی شهرهای مرکزکه جنبش سبز عمدتاً به کالننهایتاً باید تأکید کرد  

و از   محدود ماند   (زبان مانند اصفهان و شیراز شهر با اکثریت فارسکالنو عمدتاً چند  

ی کارگر و طبقات فرودست جامعه نشد. این همه نظر طبقاتی قادر به جذب مؤثر طبقه 

 در حالی بود که پایگاه اجتماعی حاکمیت کماکان حفظ شده بود. 
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عوامل   دبنابراین  حاکمیت  بخش    رموفقیت  همراهی  عدم  سبز،  جنبش  سرکوب 

تر و بسیار مهم   ،ی فعاالن این جنبششوندههای رادیکالطلبان با خواستبزرگ اصالح

های بازتوزیعی اقتصادی دولت و استمرار مشروعیت ایدئولوژیک اسالم از آن سیاست 

ر ضمن آن که جنبش سبز قاد  سیاسی در میان پایگاه سنتی هواداران رژیم بوده است

 های اجتماعی فرودست را با خود همراه سازد.ای طبقات و گروهنشد به شکل گسترده

 

 1390ی های اعتراضی دههخیزش

به  ی این دهه  از نیمهویژه  به که    شتهداسه ویژگی متمایز    1390ی  دهه  اعتراضات

 د. بخشیساختارستیز یا انقالبی   ابعادهای اعتراضی خیزش

ویژگی ازمتمایز خیزش  نخستین  بستری  در  که  بود  آن  دهه  این  اعتراضی   های 

مجموع تحوالتی که از ابتدای این دهه شاهد بودیم   اقتصادی رخ داد.  انسداد ساختاری

های قبل که گواه آن نرخ تورم دورقمی در تقریباً تورم سال   –باعث شد که بحران رکود  

تر از سطوح  ناکافی و اغلب پایین   اقتصادی   های بعد از انقالب و نرخ رشد تمامی سال 

بود در بستری از انسداد ساختاری استمرار یافت.   هادر اغلب این سال  ریزی شدهبرنامه 

میزان   بوده ونرخ رشد اقتصادی صفر  تا امروز میانگین    90ی  از ابتدای دهه  کهچنان

و نرخ    های مستهلک شده استتر از سرمایهگذاری جدید در اقتصاد ایران کمسرمایه

.  سابقه بوده است سال گذشته نیز بی   43تورم به سطوح جدیدی رسید که حتی در  

دهه در  که  عواملی  از  دسته  آن  رونقبنابراین  هشتاد  و  هفتاد  سوداگرانههای  ی های 

ی دوم این دهه دیگر امکان ویژه از نیمه کرد به ایجاد می  هایی از اقتصادزودگذر در بخش

سال شکل در  بهادار  اوراق  بورس  رونق  نداشت.  طر  1398  گیری  یک  پونزی    حنیز 

ای از بهبود اوضاع و مطلقاً نشانهعیار بود که دولت وقت به اجرای آن مبادرت کرد  تمام

 . اقتصادی نبود

بحران ویژگی  ژئوپلتیکیدومین  سال  که  بود  های  این  تمامی  و در  اقتصاد  بر  ها 

های فعالیت   این بحران با  1380ی  اگرچه از اوایل دهه  کرد.ی ایران سنگینی می جامعه

ی ایران به شورای امنیت  ی بعد با ارجاع پرونده در دههایران ارتباط یافت، اما  ای  هسته

ی آن خروج امریکا و در پ   ،هاتحریم  کاهش موقت   ،و اعمال تحریم، سپس انعقاد برجام
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و   تشدید شد  «نه جنگ  –نه صلح  »شرایط  شدن  حاکم ها و  از برجام و بازگشت تحریم

شعاع خود قرار داد. حیات اقتصادی و اجتماعی ایرانیان را تحت  هادر تمامی این سال

اعتراضات   مقاطعی  در  ساختاری  انسداد  شرایط  تشدید  ضمن  ژئوپلتیک  را بحران 

 است.  دهشعاع خود قرار دا تحت

توسعه ویژگی  شبکه سومین  در  ایرانیان  حضور  و  ایران  در  اینترنت  نفوذ  های ی 

ساخت و به این می سرعت ابزار پروپاگاندای حاکمیت را ناکارآمد  اجتماعی است که به 

 زداییمشروعیتتری از جامعه  های وسیع ایدئولوژی اسالم سیاسی نزد گروه  ازترتیب  

و عاملیت تغییر در   سوژهی انواع نوظهوری از  اولیهگیری  کرد و عالوه بر آن به شکل 

 کرد.  میهای اجتماعی یاری میان گروه 

دهه چهار  ایران  امکان شکل در  گذشته  تشکلی  حاکمیت  گیری  از  مستقل  های 

های ی هرچه محدودتری پیدا کرده است و تشکل دامنه مرور نیز  به بسیار محدود بوده و  

ای های مدنی و حتی خیریهو انواع تشکل اندشده می  رکوبشدت سکارگری مستقل به

از دو    اند، بگذریم از احزاب سیاسی مستقلنیز در شرایط بسیار سختی حیات داشته

ی همهگیری نداشتند.  ی گذشته اساساً امکان شکل که طی چهار دهه   جناح حکومتی

)در یک    را  اد مرتبطاندیشی افرهای اجتماعی امکان همشبکه اما  ،  ها درست استاین

صنعتی، یک دانشگاه، یک کانون صنفی، یک انجمن اولیا    واحدحرفه، یک صنف، یک  

مربیان،  کرد  (    ...  و  برای  و  فراهم  فراخوانی  مشترک  امکان  آورد. را  اقدامات  پدید 

 حاصل از   به اتکای ارتباطات  عمدتاً  1401و اعتراضات    98، آبان  96ماه  اعتراضات دی 

اطالعشبکه  و  اجتماعی  امکان  های رسانیهای  بنابراین  آن  شدند.  گیری شکلپذیر 

طور ناقص توانسته بخشی از خالء ناشی از فقدان ای و البته به های مجازی تا اندازهگروه

و تشکل کند  پر  را  واقعی  کم  های  کارآروشی  و  پیوند  مدهزینه  و   برای  بخشیدن 

دهی ، اگرچه نه فقدان سازمان استتر  ان سرکوب آن کم فراهم سازد که امکرسانی  اطالع

 . کنددر زمان و مکان واقعی را کامالً جبران و نه خالً رهبری را پر می

شاهد    1398و سپس در آبان    1396ماه  در بستر سه ویژگی یادشده نخست در دی 

دو    سابقه بودند. زیرا برخالفگیری اعتراضاتی بودیم که هریک تا آن هنگام بی شکل

پیشین  خیزش جدید  ، اعتراضی  فرودست(  طبقات  طبقات  صحنه  )عمدتاً  وارد  ی را 

 تمامی   در  دگی اعتراضاتی جغرافیایی گستربه لحاظ پهنه   و همچنین  اعتراضات کرد
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بهمن  سال  انقالب  از  بعد  اعتراضات سال  بی   57های  در پی یک   1398سابقه بودند. 

خشن معترضان متوقف شد.  بسیار  ن سرکوب  موازات آهفته قطع سراسری اینترنت و به 

در پی سرکوب و با فرازوفرودهایی متوقف   88یا    78طور که اعتراضات سال  درست همان

بخشی اقتصادی و ایدئولوژیک در کار بودند شدند. اما آیا این بار هم دو عامل مشروعیت

در پی   98  توقف نسبی اعتراضات آبان  اتکا داشت؟یا حاکمیت صرفاً بر عامل سرکوب  

در سه سال    بود که  ویژه و نوپدیدی   تر از آن دو عاملو حتی مهم   سرکوب گسترده 

سال بین این اعتراضات و   ای بیش از دوو همین دو عامل فاصله  اندفعال بودهگذشته  

 ایجاد کرد.   1401اعتراضات 

ی امریکا از برجام و  بحران ژئوپلتیک در پی خروج یک طرفه تشدید  عامل نخست  

ی سپاه قدس توسط امریکا بود. در مقاطعی از این دوره بحران متعاقب آن ترور فرمانده 

الوقوع را کامالً محتمل رویارویی نظامی قریب   ژئوپلتیک به چنان سطوح حادی رسید که

از بود.  امکان شکلاینساخته  فضایی  چنین  در  از جنس  رو،  اعتراضاتی  مجدد  گیری 

گیری با شوک ناشی از همهبعد از سه ماه . در عین حال که  بودبسیار بعید   98  ماهآبان

ناشی از سرکوب اعتراضات   ی بهت اولیه   رسدبه نظر می   کرونا مواجه شدیم. در حقیقت 

ای و متعاقب آن بحران های ناشی از بحران ژئوپلتیک منطقه ماه با شوک و بهت آبان

گیری کرونا، استمرار اعتراضات آبان را به تعویق انداخت. با این همه، در تمامی این همه

سال و  گروه  1400و    1399های  دوره  مطالباتی  اعتراضات  لحاظ  مختلف به  های 

بازنشسته بقوقمزدوح و  آموزگاران  صنعتی،  کارگران  از  اعم  از   ،هاگیر  یکی  شاهد 

بودهپرتالطم ایران  معاصر  تاریخ  تمامی  در  مقاطع  مقطعی ایمترین  در  همچنین   ،

 . ویژه در استان خوزستان رخ دادای بهاعتراضات شهری گسترده 

 

 های متمایز خیزش ژینا ویژگی
جا با توجه به اهداف نوشته شده است. در این  ی خیزش ژینا بسیار گفته ودرباره

های ی شرایط افول و شکست خیزشگفته درباره حاضر و با توجه به نکات پیشبحث  

به   گذشته،  آنویژگی اعتراضی  متمایز  توجه   های  پیشین  اعتراضات  با  مقایسه  در 

   کنیم.می 
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 خیزش اخیر،   و جوان  نوجواناغلب  ن  کنشگرانخستین ویژگی آن است که   .1

اند. این  ی گذشته آموخته و درک و هضم کرده های سه دههخیزشمؤثری از  های  درس

اند  های پیشین خود ایستادههای نسلدرستی این نسل بر شانه دهد که به امر نشان می 

 . اندتری شدههای دوردستدیدن افق های مؤثرتر واتخاذ تاکتیک  و از همین رو قادر به

ن خیزش انقالبی این است که برخالف تمامی  دومین ویژگی تمایزبخش ای .2

. برگیردهای پیش از خود توانسته است برشی از تمامی طبقات اجتماعی را درخیزش

خوبی به   پایتختی  پراکنش مکانی اعتراضات در نقاط مرکزی، شمالی، جنوبی و حاشیه 

ر های مختلف درآمدی است. در عین حال، حضونشانگر این فراگیری طبقات و گروه

تر در اعتراضاتی از این دست حضور داشتند )نظیر  ها که کم مؤثر برخی اصناف و حرفه 

 نظیر این اعتراضات است. ی فراگیری کم دهنده پزشکان( نشان

  - های اعتراضی مرکز  حد زیادی بر شکاف خیزش  این خیزش تاعالوه بر آن،   .3

کرد، بلوچ و لر در آن حضور مؤثر و مستمر   ملیتیهای  پیرامون غلبه کرده است و گروه

به داشته آگاهیاند.  دستاوردهای  خیزش  این  در  کردستان  پیشتازی  بخش  ویژه 

 ارزشمندی برای تمامی کنشگران در تمامی ایران داشته است.  

ی دهد که دامنه و شدت اعتراضات در پهنه ی یک نشان می توجه به نقشه .4

ایران به شم  جغرافیایی  بازداشتی با توجه  اعتراضات و شمار  با  کم  هاار  وبیش منطبق 

شدت تراکم جمعیت در هر منطقه است و تنها استثنا کردستان است که بار مضاعفی 

 )تصویر یک( در این اعتراضات بر دوش داشته است.
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سال  نقشه سرشماری  نتایج  از  برگرفته  جمعیتی  تراکم  نقشه  1390ی  فراوانی  است.  ی 

 های فراوانی بازداشتی و نقشه   2022اکتبر    31  اعتراضات برگرفته از گزارش گاردین به تاریخ

 شدگان استپیگیری بازداشت  کانال تلگرامی کمیته  برگرفته از

زنانه   دیگر .5 به   ی ویژگی خصلت  که  است  توانسته جنبش  این خیزش  خوبی 

و در بسیاری . حضور مؤثر  زنان و مطالبات آن را در رأس مطالبات کثیر خود قرار دهد

زنان در این خیزش توانسته مطالبات جنبش زنان ایران را در رأس ی  کنندهموارد تعیین

گیری اعتراضات مطالبات خیزش قرار دهد و در عین حال حتی در شرایط عدم شکل

به شکل نافرمانی   حجاب زنان در فضاهای شهری حیات جنبش راشهری نیز با حضور بی 

 . خ انکارکنندگان آن بکشدبه ر  مدنی

دیگر .6 ترتیب،  دربرگیری   به همین  و  دانشجویان  این خیزش حضور  ویژگی 

  ، هابا توجه به پراکندگی دانشگاه مشارکت دانشجویان،  جنبش دانشجویی در آن است.  

ای مترقی و به طور دایم روحیهامکان پراکندگی جغرافیایی اعتراضات را فراهم ساخته  

 ه است. زنده به جنبش بخشید

ی مشهور نیز در این خیزش هاچهرههمراهی و همبستگی هنرمندان و برخی   .7

انبوه آثار  رسد  از سویی، به نظر می .  ی مثبت و منفی استقابل تأمل و دارای دو سویه

نظیر های اجتماعی ایران بیهنری خلق شده در همراهی با این جنبش در تاریخ جنبش 

اثر   یک  خلق  شاهد  روز  هر  اثر است.  یک  و  اعتراضی  پرفورمنس  یک  هنری،  جدید 

سوژه زیباشناسانه  مقام  در  هنرمندان  ترویج  دهه  سه  از  بعد  هستیم.  بدیع  های ی 
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آفرینان آثار ایدئولوژیک، همان نقشبسیاری از  نگیزی  انولیبرال، اکنون به شکل شگفت 

تلویزیونی را های  بخشان مسابقههمان مبلغان خرید این کاال و آن مرکز خرید و زینت 

ها، در غیاب احزاب . از سوی دیگر، حضور سلبریتی بینیمدر کنار خیزش اعتراضی می 

ها قرار داده که فراتر های سیاسی و صنفی، وزنی نامتناسب بر دوش این چهرهو تشکل

 قرار گیرد. تواند مورد سوءاستفاده از ظرفیت مفروض آنان است و می 

اعتراضی  دیاسپورای  ی  سابقهبی همراهی   .8 با خیزش  تأکید  ایرانیان  قابل  نیز 

ای سابقه توانسته حمایت جهانی بی   ی عواملی است که از جمله  است و همین همراهی

 از آن پدید آورد. 

های اعتراضی پس از این خیزش در دو مقطع و برای نخستین بار در خیزش .9

ا با خود همراه فروشی رانقالب بهمن توانست اعتصابات بخشی از کسبه و مراکز خرده

آموزان با این خیزش نیز تنها با انقالب بهمن و جنبش  کند. همراهی بخشی از دانش 

 شدن صنعت نفت قابل قیاس است. ملی

 

شکل گرفته و در عین حال    98به این ترتیب خیزش ژینا در استمرار خیزش آبان  

صرفاً »نه«   98و    96های  در آن بوده است. شعارهای اعتراضی سال   نیز  چرخشی مترقی

هیچ طرح ایجابی در خود نداشت. اما اندکی واگشایی شعارهای   به وضع موجود بود و

، ولو گاه به شکلی های سکوالریسم، دموکراسی و آزادی راخوبی خواسته خیزش ژینا به

 دهد. نشان می  غیرمستقیم، 

توجه ی نقاط قوت باید نقاط ضعف این خیزش را نیز مورد  ی بحث دربارهدر ادامه

 قرار داد.

نقطه  .1 سازوبرگ نخستین  از  ناشی  عمدتاً  که  گستردهضعف  سرکوب های  ی 

های اند اما عمدتاً به سبب ریسکاست، حجم بزرگ مردمی است که با اعتراضات همدل

 های اعتراضی منتهی نشده است. موجود این همدلی به مشارکت مؤثر در کنش 

  از این دست ت شهری و دانشجویی  اگر بر این باور باشیم که موفقیت اعتراضا .2

موفق به غلبه  جاری  هنوز خیزش    ،شدن آن با اعتصابات محل کار استمستلزم همراه
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در نخستین  عمدتاً    بر ضعف ناکافی بودن این همراهی نشده است. البته برای نخستین بار

سیار وجه نمادین ب  عمدتاً فراخوان شاهد اعتصاب کسبه نیز بودیم. اما این کافی نیست و  

دارد باشدپررنگی  قادر  باید  برسد  موفقیت  به  بناست  اگر  واحدهای   ،  در  اعتصابات  با 

قراردادهای های آن را میصنعتی تکمیل شود. دشواری  با  نیروی کار  دانیم. پیوستن 

اما   است  دشوار  بسیار  معیشتی  عمومی  بحران  شرایط  در  و شکننده   پیگیری موقتی 

ندارد. در خصوص کارگران یقهپیمودن  ای جز  موفقیت خیزش چاره سفید و این راه 

  ، ویژه در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتیی متوسط شهری بهشاغالن طبقه 

باید به نظام گزینش استخدامی در ایران توجه   کاری،ثباتبی عالوه بر عوامل مرتبط با  

  های شغلی موجود است.دنبال استخدام حامیان نظام در فرصت کرد که به 

می  .3 شمار  به  خیزش  این  قوت  نقاط  که  موارد  دیگر  برخی  منظری  از  روند 

مثال می  برای  شود.  تلقی  آن  ضعف  نقطه  شبکهسازمان   تواند  سویی   که  ای دهی  از 

از سوی دیگر ایجاد   داده،نسبت به سرکوب را به شدت کاهش    پذیری جنبشآسیب 

عالوه رهبران  سازد و بهی واحد کنشگران را دشوار میهماهنگی و توافق برسر برنامه 

ای نیز که از یک  های تلویزیونی ماهوارهشبکه   آورد.ای نیز برای آن پدید می خودخوانده

رسانی دارند، از سوی دیگر در اطالعسو با پوشش دایمی اخبار اعتراضات نقش مؤثری  

خواسته نهایت  بدیلدر  و  معترضان سازی ها  منافع  با  مغایر  می   های  دنبال  کنند.  را 

 ها هم توجه کرد.ی سلبریتیهمچنین باید در همین زمینه به نقش دوگانه 

در صورت ثبات سایر شرایط، این خیزش برای این که قادر باشد گام بزرگ بعدی 

ها باشد و سخنگویان خود را در  ارد، باید قادر به برطرف ساختن این ضعفخود را برد 

 داخل کشور پیدا کند. 

 

 جاریهای  تضادها و تناقض
اندازهای محتمل، عالوه بر شناخت نقاط قوت و ضعف  ی تصویری از چشمبرای ارائه

 و جهانی مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار داد.   داخلیخیزش جاری، الزم است عوامل 
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با آن مواجه است    تضادهایی امروز  ایران  نظام سیاسی  دسته در سه  توان  می که 

های جهانی با قدرتژئوپلتیکی قدرت حاکم    تضادهای نخست  ی  دسته.  بندی کردگروه

حاکمیت با مردم است  دوم تضادهای  ی  دسته .  استای  منطقه های رقیب  نیز قدرتو  

و سیاسی   اقتصادی و اجتماعیها و ساختارهای  سامانی نابه ناشی از  که قبل از هر چیز  

در ایران ت«  با »حاکمی  اجتماعی مسلط  ی طبقه   منافعتضاد  نیز  سوم    ی است. دسته 

ورتر شود و به  ور و یا شعلهتواند شعله هریک از این تضادها هر لحظه می   .است  امروز

 تبع خود تأثیر مستقیم روی دو تضاد دیگر داشته باشد. 

که   داشتهاستعداد آن را  گاه  ای  های رقیب منطقه تضاد جمهوری اسالمی و قدرت

رویارویی   کندمستقیم  ابعاد  پیدا  را  در  نظامی  فرضی،.  چنین  تحقق  حیات   صورت 

رسیدن به زیرساختارها و نیروی  ناشی از آسیب   مخاطراتاجتماعی درازمدت ایرانیان با  

در عراق، افغانستان، لیبی،  با توجه به نتایج مداخالت نظامی . شد دخواهانسانی مواجه 

که شاهد   است  بعید  یمن  و  باشیممشابهی  جنگ جدید    وقوعسوریه    .در خاورمیانه 

اقتصادی اصلی جهان کنونی )یعنی  به از دو قطب  این که هیچ یک  به  با توجه  ویژه 

امریکا و اروپا و ژاپن از سویی و چین از سوی دیگر( خواهان چنین جنگی نیستند. اما  

زدن به چنین  اند که از دستگرایان افراطی در اسراییل و ایران بارها نشان دادهراست

ندماجراجویی ابا  چندان  تضادهایی  ژئوپلتیکارند.  مواجهه  های  به  که  صورتی  ی در 

شدت بر استمرار حیات و پیوستگی اجتماعی ایران آسیب  مستقیم منتهی شود به نظامی  

»صلح«   تأکید بر  ترین مطالبهشرایطی نخستین و مهم   چنینرساند و از همین رو در  می 

 باید باشد. 

رویارویی با مردم به   است  ی دوم تضادهای کنونی که حاکمیت با آن مواجهدسته

و اجتماعی و فرهنگی محیطی  های اقتصادی و زیستناشی از بحرانهای  سبب نارضایتی 

ی فزاینده تضعیف    ،های اقتصادی استمرار تحریمدر وضعیت کنونی، و احتمااًل با  است.  

های آینده است. در این شرایط به طور دایم روند طی ماه   ترینمحتمل  ارزش پول ملی

وان انتظار تشود و به تبع آن میی درآمد واقعی خانوارها و خط فقر افزوده می بر فاصله 

حوزه از  یکی  محتملداشت  کامالً  بروز    های  جدیدبرای  و   امواج  شهری  اعتراضات 

مطالباحوزه   ،اعتصابات اعتراضات  ی  است.  معیشتی  با  حوزه  این  ت  کنونی  مقطع  در 

افزایی و اثرات هم  کندبرقرار می   مستقیم و غیرمستقیم  خیزش اعتراضی جاری پیوند
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تواند به سهم خود امواج اعتراضی جدید با ها نیز می البته سایر بحرانخواهند داشت.  

 افزایی ایجاد کند. اثرات هم
و حاکمیت   مسلط  اجتماعی  ی طبقه   میان  ها تضادی سوم تضادها و تناقضدسته

ای ایران، طبقه   اجتماعی مسلط دری  جمهوری اسالمی است. تردیدی نیست که طبقه 

انقالب   فردای  از  دههبه   1357که  دو  در  و  گرفت  شکل  یک  تدریج  شکل  اخیر  ی 

دارد. این طبقه    ی جهانیای با سرمایهنیاز به ارتباطات گسترده   ،یافته  را  الیگارشی مالی

و فشار اروپا   برودهای سیاسی حاکمیت  تا نهایت زیربار ماجراجویی  همایل نیست ک  قطعاً

 رها ببه فشار آنبسا  چهبر وابستگان این طبقه در کشورهای یادشده    و امریکا  و کانادا

« خواص. تاکنون عمدتاً از »سکوت  بینجامدحاکمیت و در نهایت بروز علنی این شکاف  

با    مسلطتواند به رویارویی نخبگان  سکوت میاین  تر  گالیه شده اما در شرایط بحرانی

در دستگاه سرکوب   بسا، چهحاکمیت منتهی شود. چنین وضعیتی در صورت استمرار

پدید   مقدمه   بیاوردشکاف  و گسترده اکه  پیشروی سریع  برای  اعتراضی  ی  ی خیزش 

ر  در درازمدت استمرا  دتواننمی اجتماعی مسلط    ی است. به هر حال، شکاف نظام و طبقه 

 یابد.  

 اندازهای خیزش ژیناچشم
دهد روز از آغاز خیزش اعتراضی ژینا شواهد آماری نشان می   100با گذشت بیش از  

 (. تصویر دو) ایمکمّی اعتراضات بوده  افولکه به طور کلی شاهد 
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 mh_rahbari1@ی توییتر محمد رهبری برگرفته از صفحه

 

با توجه به مجموع  اما این   گفته و نیز البته با فرض ثبات سایر عوامل پیش افول 

می  بهعوامل  شاهد    سرعتتواند  دیگر  بار  و  دهد  مسیر  در ی  یاعتالبروز  تغییر  جدید 

ی اعتراضات سرکوب از دامنه  بر  . چراکه حاکمیت صرفاً به اتکاباشیمخیزش اعتراضی  

های اقتصادی سیاست های قبل با  ، و در شرایط کنونی نه قادر است مانند دههکاسته

هایی از جامعه را با خود همراه کند و یا به سکوتی از سر رضا یا هراس پوپولیستی بخش 

مشروعیت  و  وادارد ایدئولوژی  میاننه  در  حتی  آن  از  بخش  بزرگی  های الیه  بخش 

 وفادارش کارایی دارد.  کماکان 

یر نیز اکنون ی اخهای اعتراضی دو دههنشینی حاکمیت در برابر خیزشعدم عقب 

 اعطای امتیاز و یا  باحاکمیت  ی ضعف آن است، نه قوت.  بیش از هر زمان دیگر نشانه

را محتمل خود  سقوط    توانستمی   ،هایی در برابر برخی مطالبات معترضاننشستن عقب 

اعتنایی به مطالبات برای خودش بدل کند. اما سه دهه بی  ترهزینهآرام و کم  ی به فرود

تمامی  وار  ترین حرکت به سقوط سلسلهت باعث شده که امروز کوچکتمامی اعتراضا

 سدهای دفاعی حاکمیت منتهی شود.
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بینی نیست، اما  دهد قابل پیش گونه و چه زمان رخ می این که چنین اتفاقاتی چه

های چه روشن است این است که دالیل بروز خیزش اخیر کماکان باقی است و خیزش آن

 . ماکان با احتمال باالیی رخ خواهد دادک آنجدید در استمرار 

 


