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 گفتار پیش

گاررد، ولای شامار     از عمر مطالعاات اجتمااعی در ایاران بایش از نای  یارن مای       

اند، اندک است. گران کردن ییمات   هایی که از این مطالعات استفاده کرده سیاست

ها بود که شاوک بزرگای باه جامعاه      یکی از این سیاست 1398بنزین در آبان ماه 

هاای بسایاری    دن خانوادهوارد کرد، باعث اعتراضات گسترده و در نهایت داغدار ش

 شد.  

بینای   پیشتر توسط مطالعات کارشناسای و دانشاگاهی پایش     ویایعی از این دست،

شده بود و دلسوزان کشور نسبت به آن هشادار داده بودناد. مؤسساه رحماان نیاز      

های وضاعیت   عنوان یسمتی از بدنه کارشناسی و جامعه مدنی کشور، در گزارش به

های بروز ایان   زمینه (، 1388-96و گزارش دوم  1380-88اجتماعی )گزارش اول 

های کالن اجتماعی را بررسای   ویایع را مورد مطالعه یرار داده و پیامدهای سیاست

هاای   واکانش ماا باه شاالش    »هاای   کرده اسات. همنناین در موموعاه نشسات    

( به بررسی شرایطی پرداخته است که طای آن جامعاه   1399و  1398« )اجتماعی

انه به مساال  و مشاکالت داشاته باشاد. از     آور ب  تواند واکنشی پرخاشگرانه یا تا می

های مؤسسه رحمان، بررسی مساال  روز جامعاه اسات.     سوی دیگر یکی از فعالیت

در این مسیر هدف اصلی آن است که با واکاوی این مسال ، نسبت باه موضاوعات   

دست آید و با انباشات نظار کارشناسای، نسابت باه       روز جامعه آگاهی بیشتری به

های متناسب با آن، گامی هر شناد   ح  ل  روز جامعه و اراله راهیابی مسا شهارشوب

هاا   کوشک به جلو برداشته شود. مؤسسه با همین هدف نسبت به برگزاری نشسات 
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(، فاارو رینااتن 1395(، ایاادز )1394و میزگردهااایی بااا موضااوعات اسیدپاشاای )

ام ( اهتما 1399( و پاندمی کرونا )1396(، مدیریت بدن )1396ساختمان پالسکو )

نیز باا هماین هادف، ولای باا شاکلی        98ورزیده است. بررسی اعتراضات آبان ماه 

در دستور کار مؤسسه یارار گرفات. در ایان     1398متفاوت انوام شد و از زمستان 

آموختگاان علاوم    نفاره از داناش   طرح دکتر ساعید مادنی در ر گ گروهای هفات    

 اجتماعی طی شهار ماه به بررسی این ویایع پرداختند.  

تلنگری در نظر گرفت که الزم است ندای آن شانیده شاود.    باید را 98آبان ویایع 

که طی فشارهای ایتصاادی ساالیان، کاساه     اتفاق افتاد گروهیاین ویایع در میان 

و _بااز ها     ایان یشار از جامعاه،    صبر خود را سرریز دید و پا به خیابان گراشت،

در معرض همان فشارهاست. آیاا   _ترشاید متأسفانه با توجه به پاندمی کرونا شدید

شود؟ آیا تدابیری اندیشایده شاده    شود؟ آیا صدایشان شنیده می این یشر دیده می

شود، به نفارات آن   است که حدای  اگر به مرور زمان از نفرات این یشر کاسته نمی

ها بتواند شراغ راهی برای عملکرد درست  افزوده نگردد؟ امید که این دست بررسی

 آورد.  فراه  

و زحمات عزیزانی که مؤسسه رحمان را در انوام ایان   همراهاندر پایان از تمامی 

 شود. طرح یاری رساندند، تقدیر و تشکر می

 با احترا 

 مؤسسه رحمان

 1399خرداد 
 



 مقدمه

بندی سوخت و افزایش ییمت بنزین اعالم شاد.   خبر سهمیه 1398آبان  24جمعه 

شد که ماردم را باه حراور در     های اجتماعی منتشر  هایی در شبکه در پی آن پیام

خواناد.   ها در اعتراض به ایان تصامی  فارا مای     ها و خاموش کردن اتومبی  خیابان

رخی شهرها برپا شاد. روز بعاد   تدریج از غروب روز جمعه، تومعات اعتراضی در ب به

آبان اعتراضات خیابانی در شهرهای منتلا  ایاران شادت گرفات. ایان       25شنبه 

اعتراضات اگرشه نتوانست تأثیری در کاهش ییمات بنازین داشاته باشاد، تبعاات      

ای داشت. علت اعتراضات شه بود؟ شگوناه   سیاسی و ایتصادی و اجتماعی گسترده

ت و در سطح ملی گسترش یافات؟ معترضاان شاه    اعتراضات محدود اولیه به سرع

کسانی بودند؟ آیا به لحاظ سطح خشونت بین این اعتراضات و اعتراضاات پایش از   

تفاوت معناداری وجود داشت؟ ماهیت اعتراضاات شاه باود؟ آیاا      1396آن در دی 

اعتراضات مقدمة خونین انقالبی بود که به شکست منتهی شاد یاا شاورش کاور و     

زدة کوشه و بازار باود؟ آیاا اعتراضاات سارآغاز      م ناراضی و هیوانآمیز مرد خشونت

جنبش اعتراضی تهیدستانی بود که فشار معیشت از آستانة تحملشان عباور کارده   

کارده وجاود دارد؟ ایان      بود؟ آیا احتمال سر بارآوردن موادد اعتراضاات فاروکش    

ه تاالش  گزارش مدعی آن نیست که به همة سؤاالت مورد اشااره پاساخ داده بلکا   

هاا باه    های دسترسای باه مناابع و دیگار محادودیت      کرده در شارشوب محدودیت

 بنشی از این سؤاالت پاسخ دهد.  

نظاران ایتصاادی،    هاای صااحب   گیری از موموعة دیدگاه در گزارش حاضر، با بهره

ای از اعتراضات آبان بار مبناای    اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کوشش شده ارزیابی

رشناسان مستق  اراله شود. بر این اسااگ، تاالش شاده تاا هماة      میانگین آرای کا

شده بازبینی شود و در گزارش بازتاب داشته باشد. از ایان رو،   نظرهای منتشر اظهار

بندی کارشناسی در سطح  ملای از   توان مدعی شد گزارش پیش رو نوعی جمع می

 اعتراضات آبان است.
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 ها مروری بر نظریه

ی خاص برای تبیین و تحلی  ماهیت اعتراضات آباان باه دلیا     ارالة شارشوب نظر

ها، تکثر نیروها و طبقات اجتماعی حاضار در آن، و پینیادگی شارایط     تنوع کنش

هاای ماؤثر در ویاوع     نظران به برخی زمینه کنونی ایران بسیار دشوار است. صاحب

دی به دولات،  اعتما این اعتراضات مث  فقر و نابرابری، فقدان سرمایة اجتماعی، بی

اناد. از دیادگاه بسایاری،     بحران مشروعیت، جامعة جنبشی و امثال آن اشاره کرده

  افزایش میزان نارضایتی و عبور آن از آساتانة تحما  جامعاه، هماراه باا سارکوب      

آمیز، شارایطی را ریا  زد تاا دامناة اعتراضاات باه        بار اعتراضات مسالمت خشونت

اتفاق افتاد با جریة افازایش ییمات بنازین     98سرعت گسترده شود. آننه در آبان 

آغاز شد، اما خطای بزرگی است که عل  و اسباب اعتراضات به همین یاک عاما    

هاا در   تقلی  داده شود. اغلب ناظران معتقدند  اعتراضات نتیوة انباشات نارضاایتی  

 خصوص ایتصادی بود.   های متفاوت اجتماعی، سیاسی و به حوزه

به لحاظ محتوا، این اعتراضات شابیه اعتراضاات   »ص  بیات: برای مثال، به گفتة آ

آغااز شاد،    آپ مردم لبنان بود که با جریة مالیات بستن بر روی برنامة تلفنی واتس

ولی در وایعیت نتیوة سیست  بانکی فاسد و سیسات  سیاسای مبتنای بار تقسای       

ویاایع آباان    اناد.  مرهبی بود که عمالً مفهوم شهروندی را مندوش کرده ا    ای فریه

( شاابیه روزهااای اولیااة   repertoireدر ایااران از حیااث شااک  و شنتااه )   98

بودناد کاه پاس از یاک مااه منوار باه رفاتن          2010های تونس در ساال   شورش

هاا   جزو آن دسته از شورش 98العابدین بن علی شدند. از این رو، اتفایات آبان  زین

سرعت در کشورهای منتلا    اا مردمی است که در دهة گرشته با های اا یا ییام

های مردم عادی برای تغییارات   ها توس  درخواست اند. این دنیا گسترش پیدا کرده

ایتصادی و سیاسی است که با استفاده از وسای  ارتباطی جدید )اینترنت، تاوییتر،  

هاای ناراضای و سیاسات خیاباانی      تلگرام و...( به سارعت منوار باه بسایج گاروه     

 (.  1398)بیات، « شوند می
تاوان در شاارشوب نظریاة     نظاران، ایان اعتراضاات را مای     به نظار برخای صااحب   
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 ساندگان ینو باار  اولاین  نسبی را محرومیت توضیح داد. مفهوم« محرومیت نسبی»
نشاان   یمفهاوم بارا   نیاز ا انبه کار بردند. آن 1940ة ده در ییکایمراسرباز کتاب 

شاده بار او    کند شرایط تحمیا   تصور میکه  کردنداستفاده  یدادن احساسات فرد
 وضاعیت  شنین افرادی اری. معمغایر است استحقایش را دارد آننه ای وی منزلتبا 

 تیا محروم نیا . هولندر معتقد است ا(1377است )گر،  گرید یها گروه ایاشناص 
خاود را   و کنناد کاه آن را ندارناد    یممی   یزیافتد که مردم به ش یاتفاق م یزمان

در تملاک آن خاود را    ینااتوان  دلیا  و باه   ،انناد د میمستحق به دست آوردن آن 
عباارت اسات از    ینساب  تیا محروم بناابراین،  (.1378)هولنادر،   دانناد  نمیمقصر 

هرشه  ،(. از نظر گر56: 1377ت )گر، یانتظارات مشروع و وایع انیم یاختالف منف
کاه   ییهاا  گاروه  یعنا ی) گار یمرجع د یاه و ارتقا در افراد و گروه شرفتیامکانات پ

 شاتر یهاا ب  باشاد، انتظاارات انساان    شاتر یکناد( ب  یما  سهیانسان خود را با آنها مقا
. هرشاه امکاان   دیا آ یباه وجاود ما    ینساب  یعادالت  ینوع احساگ ب کیشود و  یم

کمتار باشاد،   ماورد انتظاار    یاجتمااع  یارتقاا  ایمورد نظر  یها به ارزش یابیدست
   .دیاب یم بیشتری شیافزا ینسب تیمحروم

 ینساب  تیمحروم ی رامدن یها خشونت  یتحل یخود برا متیعز ةگر نقطبراین  بنا
 یهاا  ییتواناا  انیا را درک کنشاگر از تفااوت م   ینسب تیمحروم یدهد. و ییرار م
از  یطیند از منافع و شراا عبارت یداند. انتظارات ارزش یم یو انتظارات ارزش یارزش
 یهاا  ییدانناد. اماا تواناا    یحق میدست آوردن آن ذ هکه مردم خود را در ب یزندگ
شارایطی کاه   و عبارت اسات از   رددا یبستگ یکیزیو ف یاجتماع طیبه مح یارزش
 گار، ید انیکند. به ب یم نیها مع حفظ ارزش ایبه دست آوردن  یمردم را برا انتظار
 انیروع و بارآورد مادع  ت مشا اانتظار انیعبارت است از تفاوت م ینسب تیمحروم
را  متیعز ةنقط اعتراضی،رفتار  نییتبگر، در  به هدف. یبه احتمال دسترس تنسب

و  هاا  ساخت در بستر یعنصر ذهن نیاداند.  می یذهن یندهاایفر ةعوام  و موموع
علا    وی. انواماد  مای  یجمعا  و به کنشگیرد  شک  می یها و سنن جمع فرهنگ
 یاسا یو س یشناسانه به مبحاث خشاونت جمعا    روان یکردیرا با روها  شورشبروز 
 (.1377کند )گر،  می نییتب
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 کند:   را به سه دسته تقسی  می ینسب تیمحروم هایالگو گر

گاروه   کیا  یانتظارات ارزشا  این گونه از محرومیت،در  ی:نزول تیمحروم -

 یارزشا  یهاا  ییتصور وجود دارد که توانا نیماند، اما ا یم یثابت بای نسبتاً

 (.79: 1377)گر،  است رو به کاهش

 دساته از  نیا در ا یای: آرزو تیا محروم ایا  یپارواز  از بلند یناش تیمحروم -

 یماناد ولا   مای  یباای  ساتا یا یبه طور نساب  یارزش یها ییتوانا ت،یمحروم

 (.87-86: همان) شود یم دیو تشد بدای می شیانتظارات افزا

انتظاارات و   دیشاد  شیباا افازا   تیمحروم نوع نیرونده: ا شیپ تیمحروم -

 (.  80ها همراه است )همان:  ییزمان توانا کاهش ه 

شادت   ههرش ،به نظر گرهای اعتراضی شوند.  کنش ساز نهیزمتوانند  می هر سه الگو

 خواهد بود.   تر گسترده زین یخشونت جمع ،باشد شتریب ینسب تیمحروم ةو گستر

اعتراضات، یعنی جامعة ایران، از نظران با اشاره به بستر عمومی ویوع  برخی صاحب

( برای تبیاین اعتراضاات بهاره    movement society« )جامعة جنبشی»عبارت 

های اجتماعی تبادی    ای است که در آن نارضایتی اند. جامعة جنبشی جامعه گرفته

ای میزانی از نارضاایتی وجاود دارد ولای در     شود. در هر جامعه به کنش جمعی می

جوامع غیردموکراتیک، واکنش یاا نارضاایتی لزومااً باه عما        ویژه همة جوامع، به

شود. در جامعة امروز ایران شااهد موموعاة    اجتماعی و کنش اعتراضی منور نمی

هاا اغلاب در یالاب     های اعتراضی هستی . ایان کانش   نسبتاً یاب  توجهی از کنش

ضاات  کناد. اعترا  آمیز و برای طرح مطالبات شهروندی بروز می مدنی و غیرخشونت

، و بااالخره  96هاای زناان باه حوااب اجبااری، اعتراضاات دی        کارگری، واکانش 

گساترش  اشکال منتلفی از اعتاراض در جامعاة ایاران اسات.      98اعتراضات آبان 

و  ات،اعتراضا  تدریویشدن  نهینهاد ات،اعتراض تدریویانتشار  ات،اعتراضتدریوی 

 یجنبش ةجامع یاصلگی ات شهار ویژدولت به اعتراض تدریویشدن پاسخ  نهینهاد

 (.  1994است )تارو، 

هاای جدیاد ارتبااطی را در ویاوع      نظاران نقاش فنااوری    گروه دیگاری از صااحب  
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در ایاران و کشاورهای منطقاه مها  و اساسای یلماداد        98اعتراضاتی مشابه آبان 

های ارتبااطی، باا    توانند با استفاده از امکانات شبکه های ناراضی می کنند. گروه می

به طور گسترده، به ه  نزدیک شوند و گروه متعارضی را با درد مشاترک   سرعت و

انقاالب اطالعاات و    یاصال  ةوا یو نت یورافن نیبارزتردر سطح ملی تشکی  دهند. 

وضاع   درستلز اکمنور به ابتکار که  یا دهیپد ،دانست نترنتیتوان ا یارتباطات را م

 راتیثأها و ت یژگیوطرح مباحث گسترده درخصوص و  «یا شبکه ةجامع»اصطالح 

آماده   شابکه در  کیا جهان باه صاورت    ةستلز آن است که هما. استدالل کشدآن 

و تار و پود آن را اطالعاات و نظاام ارتباطاات     یکه بافت اصل پهناوری ةاست، شبک

 .(1376 ،یرازیش ةزاد اهلل تیدهد )آ یم  یتشک کیالکترون

را هماوار کارد.    یاجتماع یها رسانه وها  شبکه ر تشکی جدید مسیارتباطات  نظام

هاا،   وبالگ ،یاجتماع یها شبکه: کرد یبند هفت گروه دستهتوان به  این نظام را می

 ةهاا. شابک   باالگ  کارو یو م یی،محتوا یها یتیونیها، کام ها، فروم ها، پادکست یکیو

دهاد   یاجاازه ما  هاا   اول باه افاراد و ساازمان    ةاست که در مرحلا  یتیسا یاجتماع

 کاه  دسااز  یم سپس این امکان را فراه و  ،کنند وادیآن ا درصفحات خودشان را 

 ةصاحبت از شابک   یاساگ مشترکات گوناگون به ه  متص  شوند. ویتا  صفحات بر

کارد. در   توجاه  انکااربر  ةجامعا  ای ی(تیونیکامجماعت )به  دیشود با یم یاجتماع

 دهاد  اجاازه مای  است کاه   یتیموموعه سا ای تیسا ی یکاجتماع ةشبک ،قتیحق

. به اشتراک بگرارناد  گریدیکخود را با  یها تیفعال و افکار و ها یمند عالیه کاربران

 یبارا  آنالیان  توانناد  یاز آن روست که کاربران ما  یاجتماع یها استقبال از شبکه

( 1394کاساتلز ) . ناد بایب یپاساخ مناساب   هاا  تیساا  وب نیخود در ا یازهایاغلب ن

هاا در   در حاشیة جهانی که به آستانة ظرفیت خود برای زنادگی انساان  »گوید:  می

شد، افرادی دوبااره گارد ها      کنار ه  و سهی  شدن زندگی با طبیعت نزدیک می

آمدند تا اشکال نوینی از ما بودن، مردم باودن، را تورباه کنناد. در آغااز تعادادی      

ای از هزاران تن ایواد شاد، و   کهاندک بودند، صدها تن به آنها پیوستند، سپس شب

 «شان برای امید از آنها حمایت کردند. ها تن با صداها و تمنای درونی آنگاه میلیون
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در گزارش حاضر تالش شده تا ویایع و حوادث از منظرهای گوناگون مورد بررسای  

 یرار گیرد و گزارش  به شارشوب نظری مشنص یا دیدگاه واحدی محدود نشود.
 

 روش
هااا و  نظرهااا، مصاااحبه هااا، اظهااار زارش حاصاا  واکاااوی اخبااار، گاازارشایاان گاا
گوهای متعددی است که در جریاان حاوادث آباان و پاس از آن در فاصالة       و گفت
تاوان روش آن   منتشر شده است. از این جهت می 1398دی  15آبان تا  24جمعه 

زبینی را تحلی  محتوای کیفی دانست. در جریان تدوین گزارش تالش شاد، باا باا   
بندی اولیه از ویایع و حاوادث آباان باازبینی و اصاالح شاود.       ها، صورت مداوم داده

هاایی   واژه عالوه بر این، به منظور تحلی  و واکاوی مسال ، مناابع مارتبط باا کلیاد    
نشاینی، فقار، ناابرابری،     همنون جنبش، شورش، جوانان، زنان، تهیدستی، حاشیه

 و مورد استفاده یرار گرفت.   جو شد و محرومیت و نظایر آنها جست
نظار در زمیناة موضاوع گازارش از دیگار       مصاحبة عمیق با برخای افاراد صااحب   

های گردآوری اطالعات بود. به این منظور از افرادی کاه ساابقة پاژوهش یاا      روش
ویاژه حاوادث    های اخیر باه  های اجتماعی و اعتراضات سال اظهارنظر دربارة جنبش

باارة   د دعوت شاد تاا در مصااحبه نظارات خاود را در     را داشتن 1388پس از سال 
بندی نظرات در  ها پس از استنراج و دسته اعتراضات آبان بیان کنند. این مصاحبه

متن گزارش مورد استفاده یرار گرفات. محادودیت زماانی بارای تادوین گازارش       
نظاران فاراه     منادان و صااحب   موجب شد تا امکان استفاده از نظرات همة عالیاه 

 .نشود
آوری اطالعات و تدوین گزارش، تی  پژوهش تالش کرد با برگزاری  در فرایند جمع

ها، تا حد امکان ابعاد جدیدی از حاوادث   مداوم جلسات و به اشتراک گراشتن داده
 تری از آن حوادث اراله دهد.  نمایی کند و در هر مرحله تصویر شفاف آبان را باز

نظر برای گروهی  ول برای بازبینی و اظهاردر آخرین مرحلة تدوین گزارش، نسنة ا
از استادان و پژوهشگران ارسال شد و تعدادی از آنان لط  کردند و در موعد مقارر  

 نصیب نگراشتند.    ما را از راهنمایی خود بی
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 سپاس و قدردانی

ی، ساما صاارم  هاا ا  مند و داوطلاب خاان    این گزارش حاص  همکاری جمعی عالیه

 ی،زناد  نیامدمحما و آیایاان    راادگا ی دهیساپ ی و موحاد  زهرای، زاهد ملک هیعط

است که به دعوت مؤسساة رحماان پاساخ     ینظر رضادیحمو  زاده غالم نیرحسیام

مثبت دادند و در این پروژة مطالعاتی شرکت جستند. از همکااری صامیمانة آناان    

 متشکرم.

هاا فاطماه صاادیی و زهارا اساکندری و آیایاان        همننین شایسته اسات از خاان   

اصغر یاسمی سیانی، محسن گودرزی، حسین راغفار، ساعید ذکاایی و جعفار      علی

هاای خاود را در    جریبی که موافقت کردند در فرصتی محدود نظرات و دیدگاه هزار

 مصاحبه با همکاران طرح بازگو کنند سپاسگزاری کن .

رضاا   دریافت نظرات اصالحی استادان و پژوهشگران آیایان عبااگ عبادی، حمیاد   

پور، حسن رفیعی، پیام روشنفکر و رضا امیدی دربارة ویارایش اول گازارش    جالیی

 بر انسوام آن افزود. از همة آنان سپاسگزارم.

شود به روح همة گرسنگانی که در میدان اعتراض خونشاان   این گزارش تقدی  می

یان،  ها پاس از ا  های داغدار آنها، و همة آنان که تا سال بر زمین رینت، به خانواده

 اندیشند.    شرمسار به آن روزها می

 رخیسعید مدنی قهف

 





 روزنگار اعتراضات آبان ؛یکم
 

o  آبان 24جمعه 

 : منابع حاص  از افازایش ، رلیس سازمان برنامه و بودجهمحمدبایر نوبنت -

نوبنات   ،ایسنا به گزارش. . .  رسد های نیازمند می بنزین به خانواده ییمت

میلیاون نفار از جملاه     60میلیاون خاانوار متشاک  از     18افزود: بیش از 

 .شوند های حمایت معیشتی محسوب می کنندگان بسته فتدریا

 ةامساال صارفاً باا ارالا     مارداد  22های ساوخت از   بنزین در جایگاه ةعرض -

کاارت   ایان،  . با وجوده استپریر شد امکان کارت هوشمند سوخت خودرو

و هار   هداران نیز در اختیاار متقاضایان بنازین یارار داشات      سوخت جایگاه

هااا  در جایگاااه هتوانساات ماای هتمایاا  داشااتفااردی تااا هاار میزاناای کااه  

 .گیری کند سوخت

 .اعتراض یک شهروند یاسوجی به گران شدن بنزین  -

 .یس جمهور: افزایش نرخ بنزین به نفع مردم استلحسن روحانی، ر -

برخاای از شااهرها از جملااه مشااهد،  اعتراضاای در اتتومعااانتشااار فاایل   -

تعادادی از شاهروندان در ایان تصااویر شاعار      . در اهواز اهواز سیرجان و 

 ،نیاروی انتظاامی  » ،«کن خاموش وماشینت ر ،اهوازی باغیرت»دهند:  می

پلاایس از  کااه رسااد ماای  بااه نظاار شنااین در تصاااویر «.حمایاات حمایاات

 .کنند رکخواهد مح  را ت شهروندان می

 .، اهواز، بهبهان و امیدیهمشهدینترنت تلفن همراه در اختالل در ا -

 

o  آبان 25شنبه 

تصاویری . اعتراضات به باالرفتن ییمت بنزین در برخی مناطق ایران ةادام -

آباد نشان  از شهرهای منتل  از جمله اصفهان، کرج، شیراز، ارومیه و خرم

https://www.bbc.com/persian/iran-50440411
https://www.bbc.com/persian/iran-50440411
https://www.bbc.com/persian/iran-50433411
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF


 98 آبان نگاهی به اعتراضاتآتش خاموش؛   | 12

ناد و در برخای   ا هها را در خیابان پارک کارد  اتومبی معترضان  که دهد می

 .ندا هشهرها شعارهایی ه  سر داد

در واکاانش بااه اعتراضااات بااه افاازایش ییماات بناازین و    رضااا پهلااوی -

از معترضاان دفااع   یتی لایران در تاو  بندی بنزین در برخی مناطق سهمیه

 کند. می

ی  و باود خبار   بای : از افزایش ییمت بنزین نظاممومع تشنیص مصلحت  -

 .دخالتی نداشتی 

فرماندار سیرجان کشته شدن یک نفر را در اعتراضات به افازایش ییمات    -

 کند. مییید أبنزین ت

 12 ازو  یاباد  مای روز پنوشنبه افازایش   به تومان نسبت 300ییمت دالر  -

 .رود باالتر می هزار تومان

 یعةاز مراجاع تقلیاد شا   ، اهلل علوی گرگانی آیتو اهلل صافی گلپایگانی  آیت -

 د.  نکنو افزایش ییمت بنزین را لغ هندخوا میاز نمایندگان مولس  ،ی 

سران یوا در واکنش به اعتراضات به افزایش ییمات بنازین    ةتشکی  جلس -

 .در ایران

هاا از   در واکنش باه نگرانای   ندة تهران در مولس،، نمایپروانه سلحشوری -

 .گ امور نیست مولس در ر که هاست گرانی بنزین: مدت

 .اعتراضات به افزایش ییمت بنزین در ایران ةفرح پهلوی دربار ةبیانی -

بهارساتان،   شاهریار،  از جملاه  های اساتان تهاران   شهرستان اعتراضات در -

خااموش   در ایان تومعاات، باا   مردم  س.کری ، یدگ، دماوند و پردی رباط

اصاالح ییمات بنازین     ةهای دولت در زمینا  به سیاست ،ها کردن اتومبی 

 .کنند می انتقاد

در واکانش باه اعتراضاات در     ،دادستان ک  کشاور محمدجعفر منتظری،  -

نظمای عماومی    با اخاللگران و مسببان بای : خصوص افزایش ییمت بنزین

 .کنی  برخورد می
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اساتانداران   :مولاس  ةت رلیسا ئا شمی، عراو هی ها ةزاد امیرحسین یاضی -

 .خواستار به تعویق افتادن اجرای طرح افزایش نرخ بنزین بودند

آبااد،   در شهرهای شایراز، گرگاان، خارم   معترضان  :خبرگزاری دولتی ایرنا -

باا خااموش کاردن خودروهایشاان و ایوااد ترافیاک،        ،ی ، ایاالم و کارج  

ن اعاالم کردناد. در شاهرهای    نارضایتی خود را نسبت به نرخ جدید بنازی  

هاایی   گرمسار و شاهرود نیاز اعتاراض    شهر، یزوین، مهدی ،دورود سنندج، 

 .انوام شد

فاوریتی    طرح دو ةاز تهی ،مولس ةت رلیسئنژاد، عرو هی اصغر یوس  علی -

که براساگ آن ییمت بنزین به  دهد میاز سوی جمعی از نمایندگان خبر 

 .آبان بازگردد 24یب  از 

 .خیابان در اصفهان در اعتراض به ییمت بنزینبستن  -

 از تعادادی  هاا در  هایی از به خشونت کشیده شدن اعتراض انتشار گزارش -

هاای   یک نفار در اعتاراض  . و بهبهان تبریز شیراز، تهران، جمله از شهرها

 .دوش میبهبهان کشته 

د کاه باه آتاش کشایده     وش میها، دو خودروی پلیس دیده  فیل در برخی  -

 .دوش میهایی از تیراندازی منتشر  ند. گزارشا شده

 .آور و شلیک گاز اشکتهران ر آریاشهر د درگیری  گزارشانتشار  -

 .دوش میتعطی  یکشنبه روز  اول تهران ةمدارگ ابتدایی و متوسط -

 آباد معالی ها در در جریان اعتراض با معترضان ویری از خشونتاانتشار تص -

 شیراز.

 .تومعات اعتراضی در ایرانواکنش مری  رجوی به  -

 ةدر جااد  امنیتای  نیروهاای  و معترضاان  درگیاری  هایی از انتشار گزارش -

 .ساوه

فراکسیون امید مولس طارح دو فاوریتی بازگشات ییمات بنازین را باه        -

 دهد. میمولس 
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 .ندشو مین کشته ادر شهرهای مریوان و شیراز برخی معترض -

 یکشانبه  روز در ن طورروز شنبه و همی مدارگ شیراز در نوبت عصر ةهم -

 شود. میتعطی  

ای ضمن انتقاد  ی ، در بیانیه ةشیع اهلل مکارم شیرازی، از مراجع تقلید آیت -

کاه   هاد خوا مای گاناه   سای یوای سهؤاز افزایش ییمت بنزین، از دولت و ر

 .کار بیان کنند دالی  خود را برای این

مینای در  اهلل خ آیات  انگشاتر  موسامة  زدن آتاش  انتشاار تصاویرهایی از   -

 .شهریار و تیراندازی در این شهر

در  داری نیاروی انتظاامی   خویشاتن  :وزیر کشور ،عبدالرضا رحمانی فرلی -

او  .برخای رفتارهاا پایاان خواهاد یافات      ةبرابر معترضان در صورت اداما 

 باا  ،شاود  که با اسناد و مدارکی که از این موضوع تهیه می  دهد میهشدار 

کنناد و   هایی که در میان جمعیات تصاویربرداری مای    دوربین استفاده از

شناساایی دییاق    نهایتااً  ، ودر منااطق منتلا    شاده  نصاب  هاای  دوربین

 د.با آنان برخورد خواهد ش معترضان،

 .مریکا از معترضان در ایرانا ةخارج امور ابراز حمایت وزیر -

 .اینترنت ایران ه در شبکةاختالل گسترد -

 یکشنبه. روز در اصفهانمدارگ تعطی  شدن  -

هاای مواازی    در شبکه خوردن یک شهروند در اصفهان هایی از تیر صحنه -

 شود. منتشر می

 

o  آبان 26یکشنبه 

 اختالل در شبکة اینترنت و یطع شدن تدریوی آن. -

 .از افزایش ییمت بنزینی رهبرحمایت  -

داری  وزیار کشاور: نیروهاای امنیتای خویشاتن      ،عبدالرضا رحمانی فرلی -

 .اند کرده

https://www.bbc.com/persian/iran-50449923
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از  برای بازگشت ییمت بنزین به پیش از روز جمعه  طرح سه فوریتیارالة  -

ایان طارح    ،داخلای مولاس   ةنام براساگ آیین مولس.  ةنمایند 26سوی 

 .شد باید همان روز بررسی می

 .زنندگان امنیت نداری  ره سننگوی نیروی انتظامی: مماشاتی با ب -

کاار اشارار    ایان  یسات، کاار ماردم ن   ینزدن به فالن بانک، ا آتشی: رهبر -

 توجّه داشت. یدرا با این است؛

بندى بنازین   مولس: طرح سهمیه ةت رلیسئاسداهلل عباسى، سننگوى هی -

ى رسایده  رهبار یید ساران یاوا و   أبه تصویب شوراى عالى امنیت ملى و ت

 .کند حمایت مىاست و مولس از آن 

 .نفر از معترضان در شهر یزد 40دستگیری  -

 طرح بازگشت ییمت بنزین را پس یرهبرفراکسیون امید پس از سننان  -

   گیرد. می

اعتراض نمایندگان مولس به لحاظ نشدن نظر مولس در افزایش ییمات   -

 .بنزین

اینترنت با تصمی  شورای امنیت کشاور و باه دالیا  امنیتای     اعالم اینکه  -

 .شده استیطع 

 .اعتراضات در بازار تهران -

 .جایگاه سوخت در استان اصفهان 15آسیب دیدن  -

نفار در روز شانبه مواروح     70تاا    60فرمانادار شاهریار:    ،نوراهلل طاهری -

 .شدند

 .دوش میروز یکشنبه تعطی  اعالم  در متروی اصفهان -

 .کنی توانی  اینترنت را برای مردم ایران وص   مریکا در آلمان: میاسفیر  -

 .  دوش میدر کرمانشاه کشته  به نام ایرج جواهری یک سرگرد نیروی انتظامی -

افزایش ییمت بنزین را پیشنهاد دولت  ،یرالیه ةابراهی  رلیسی، رلیس یو -

 .دکن میتوصی  
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 .مولس: یک نفر در شهریار کشته شده است ةت رلیسئعرو هی -

آراماش باه شاهر    : در مولاس  سایرجان  ةنمایند ،پور بیگلری شهباز حسن -

 .سیرجان بازگشته است

در  ،بوکاان  ةنمایند ،یسی  عثمانی محمدبرخی نمایندگان مولس از جمله  -

 کنند. میاعتراض به نقش نداشتن مولس در افزایش ییمت بنزین استعفا 

 .دده میکرمانشاه و تبریز رخ  ،شیراز ،هایی در شهرهای سنندج اعتراض -

دو بازی نمایندگان مازندران در لیگ ورزشی از جمله  مسابقاتتعدادی از  -

 شود. میهای کشور لغو  برتر فوتسال و والیبال باشگاه

 1000از  متواااوز باا کشااور  ةنقطا  100یاک نهااد امنیتاای: اعتاراض در     -

بانک کشاور آسایب رسایده     100ها به بیش از  در این اعتراض. بازداشتی

 .است

 .تعطیلی بازار اصفهان -

آباان   27دوشانبه   از هاای معیشاتی   کمک: ، رلیس جمهورحسن روحانی -

 .شود آغاز می

  ایتصادی از لمسا موردشعارهایی در  با تومع دانشوویان دانشگاه تهران -

 .جمله افزایش ییمت بنزین

رضا پهلوی: آشکار است کاه درد شاما بایش از آنکاه ییمات      صوتی  پیام  -

 .بینید اش می رفته دست بنزین باشد، کرامتی است که از

 .شود گران با یاطعیت برخورد می صفهان: با اغتشاشدادستان ا -

به وزیر کشور  ، دو نمایندة مولس،بیان و احمد مازنیکترکر مصطفی کوا -

 .به فراه  نبودن امکان اعتراض مدنی مردمنسبت 

مکتاب الصاادق در    ةصاالحی  ةعلمیا  ةهاای مدرسا   به ناام  علمیه ةدو حوز -

 .ندوش میش کشیده االنبیا در شیراز به آت خات  ةکازرون و مدرس

خوشبنتانه طبق آمار این سه روزه، آنهایی  :، رلیس جمهورروحانیحسن  -

 که اغتشاش کردند عددشان بسیار ک  است.



 17  |یکم؛ روزنگار اعتراضات آبان  

یهریااه علیااه معترضااان و اعمااال  ةکاااربرد یااو ای کاااخ ساافید در بیانیااه -
 .دنک میمحدودیت شدید بر ارتباطات را محکوم 

 

o  آبان 27دوشنبه 

کاری  و   خوزساتان، شایراز، البارز، شاهریار، ربااط      آبااد،  نوا   در مدارگ -
 شود. می تعطی  اسالمشهر

 .سوخت ةهای عرض اختالل در فعالیت برخی جایگاه -

 .دوش میاصفهان برای دومین روز پیاپی تعطی   یمترو -

 .کنند ی تبعیت میرهبرمولس: نمایندگان از  ، رلیسالریوانیعلی  -

 کردی . دستگیر را اغتشاشات ةرلیس دادگستری خوزستان: سردست -

 .های شیراز را دستگیر کردی  سازمان اطالعات سپاه: دو لیدر اعتراض -

 .نفر در خوزستان 180دستگیری  -

رواداری در » خواستار لغاو هماایش   ، وزیر امور خارجه،ظری محمدجواد  -
   کند. گوید در آن شرکت نمی می د ووش می« دولت تدبیر و امید

 شود. خسارت وارد می آباد بانک در خرم 36به  -

ایاران   ةدرباار  ، رؤسای جمهاور امریکاا و فرانساه، تلفنای    ترامپ و مکرون -
  کنند. می وگو گفت

  آباان  29و شهارشانبه   28شنبه  روزهای سه درهای دانشگاه شیراز  کالگ -
 شود. میتعطی  

خواستار توضیح ساران یاوا و    ، نمایندة تهران در مولس،عارفمحمدرضا  -
 .دوش میافزایش ییمت بنزین  در موردمسئوالن امنیتی 

فرماناده بسایج: در کشاور آزادی وجاود دارد و ماردم       ،غالمرضا سلیمانی -
خواساته   مریکاا مای  اکاه   کناد  میی ادعا . وکنند نظرات خود را اعالم می

 ه است.انوام دهد که موفق نشد 97اعتراضات روزهای اخیر را در سال 

تابناک این فارد را یکای از   . دوش مییک عرو بسیج در غرب تهران کشته  -
 .دنک میاعرای گردان امام حسین بسیج در مالرد معرفی 
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: با ایان ماردم برخاورد باد     ، از مراجع تقلید شیعة ی اهلل بیات زنوانی آیت -

 .زند نکنی ، آه این مردم تا عرش خدا را می

 .کنی  هرگونه ناامنی برخورد میسپاه: با  -

 .در زنوان ی و نظامرهبرحامیان تومع  -

هایی کاه مشاک  امنیتای ندارناد وصا        سننگوی دولت: اینترنت استان -

 .شود می

باید در طی پانج   بنزین : افزایش ییمت، رلیس یوة یرالیهرلیسیابراهی   -

 .شد سال انوام می

 .دوش میشنبه تعطی   روز سه درمدارگ شیراز  -

 .دوش میآلمان خواستار به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم ایران  -

 .نفر در کرمانشاه 16کشته شدن  انتشار گزارشی از -

ترکیه: امیدواری  اعتراضاات اخیار ایاران هرشاه زودتار       ةخارج امور وزیر -

 .خاتمه یابد

 یساد نو مای خبرگازاری تسانی    کناد.   دستگیر مای  در کرج را نفر 150سپاه  -

 .اند اند که در داخ  و خارج کشور آموزش دیده دستگیرشدگان اعتراف کرده

 .ندوش میتعدادی از دانشوویان معترض دانشگاه تهران بازداشت  -

 دادستان کرمانشاه: کسانی که اموال عمومی را تنریب کنناد مفساد فای    -

 .االرض هستند 

 شود. خسارت وارد می وگ در اصفهاناتوب 80 به -

 .در یزدی رهبر ةحمله به دفتر نمایند -

 .خان حسن  تیراندازی در یلعه -

وزیر ارتباطات: اینترنات اخاتالل نادارد، یطاع     محمدجواد آذری جهرمی،  -

 .شده است

اینترنات در   ةران خواساتار رفاع محاصار   انگا  المللی روزنامه فدراسیون بین -

 .دوش میایران 

https://www.bbc.com/persian/iran-50459991
https://www.bbc.com/persian/iran-50462691
https://www.bbc.com/persian/iran-50464981
https://www.bbc.com/persian/iran-50464981
https://www.bbc.com/persian/iran-50464981
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 ، کاه راه آدران سه ةمحدود ،ساوه ةدر جادای معترض  انتشار فیلمی از عده -

 .روند شورش می به سمت نیروهای ضد ،پرتاب سنگ در حال

بعد از تومع اعتراضی گروهی از دانشوویان در دانشاگاه تهاران، تعادادی     -

شاوند و   میدانشگاه  ةشنصی وارد محوطآمبوالنس حام  نیروهای لباگ 

و از  کنناد  میها  شماری از دانشوویان را دستگیر و سوار همان آمبوالنس

   برند. بیرون می دانشگاه

 

o آبان 28شنبه  سه 

بااه کشااورهایی کااه از  ، وزیاار امااور خارجااه،ظریاا محماادجواد هشاادار  -

 .عتراضات ایران حمایت کنندا

اعتراضاات را   هاای  تمرکازی: خساار   ةرلیس ک  بیما  ،غالمرضا سلیمانی -

 .کنی  پرداخت می

از برخاورد   متحاد،  دبیرکا  ساازمان ملا     آنتونیاو گاوترش،   ابراز نگرانی -

 .نیروهای امنیتی با معترضان در ایران

 کند. مییید أشدن دو بسیوی و یک پاسدار را ت  سپاه استان تهران کشته -

فرمانده نیاروی انتظاامی تهاران بازرگ: افاراد زیاادی را        ،حسین رحیمی -

 .روی  زودی سراغ تعدادی دیگر می دستگیر کردی  و به

 ود.ش مییید أنفر در زنوان ت 30بازداشت  -

نفار   15شادن    اماا کشاته   ،فرماندار مریوان: مووز نداری  اطالعات بدهی  -

 .دروغ است

مات ایران برای رعایات حقاوق معترضاان و    درخواست سازمان مل  از مقا -

 .وص  کردن اینترنت

میلیاون   20 حادود  حرف سوبسید بنازین بارای   ة نقدییاران نوبتاولین  -

بایش از   ،بر اعالم سازمان برنامه و بودجاه  بنا  ود.ش میخانوار ایرانی واریز 

هاای   میلیون نفار( مشامول دریافات یاراناه     60میلیون خانوار )حدود  18

https://www.bbc.com/persian/iran-50471642
https://www.bbc.com/persian/iran-50471642
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هاا ماهاناه مباالغی تاا      یرار اسات خاانوار    ،ند. بر همین اساگجدید هست

 ةیارانا  ،نوبنت محمدبایر ةبه گفت .هزار تومان دریافت کنند 205حداکثر 

 .تومان( اضافه خواهد شد 45500یبلی ) ةجدید به یاران

 .تیراندازی مستقی  در کرمانشاه -

دیرهنگام اجرا یه: یطع اینترنت لیرا ةسننگوی یوغالمحسین اسماعیلی،  -

 .شد

 .های لیگ برتر لغو شهار مسابقه از ریابت -

 .مانور نظامی ارتش در شمال غرب کشور -

  .  در تبریز ی و نظامرهبرحامیان تومع  -

 .ندا هشهر کشته شد 21تن در  106ک   المل : دست عفو بینسازمان  -

 .ها ارتش در پنومین روز اعتراض ةبیانی -

 .رضا صیادی در ماهشهربه نام  ی کشته شدن یک سروان نیروی انتظام -

 ةای مشاترک خواهاان حمایات جامعا     سه حزب کردستان ایران در بیانیه -

 ند.  وش میجهانی از معترضان در ایران 

هاا را   اتباع بیگاناه کاه باناک    ةدستگیری تی  هفت نفر: خبرگزاری فارگ -

شاریی   ةآنهاا اتبااع یکای از کشاورهای همساای      ةهما . کردند تنریب می

 ند.ا بوده

 .ها مردمی نبود ی: اعتراضرهبر -

 .اند تعدادی از معترضان دستگیر شده :فرماندار ج  -

شود در پی بحث و  . گفته میشورای عالی انقالب فرهنگی جلسة در تنش -

اصاولگرا،   فعااالن  زازغادی، ا  پاور  رحی  جدلی بین حسن روحانی و حسن

 .  روحانی جلسه را ترک کرده است

 

o  آبان 29چهارشنبه 

، متحد حقوق بشر سازمان مل  کمیساریای عالی روپرت کلوی ، سننگوی -

https://www.bbc.com/persian/iran-50490639
https://www.bbc.com/persian/iran-50490639
https://www.bbc.com/persian/iran-50490639
https://www.bbc.com/persian/iran-50490639
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هاا نفار در    هایی مبنای بار کشاته شادن ده     این سازمان گزارش گوید می

د که حو  ایافز میو  ،های شند روز گرشته در ایران دریافت کرده اعتراض

 بسیار جدی است.   تلفات یطعاً

 .یافته بود های اخیر سازمان آشوب :، رلیس جمهورروحانیحسن  -

از اعتراضات سراسری  ،نوب  ة صلحیمنی جایز ةبرند ،حمایت توک  کرمان -

 .ایران

هاا   اینترنت در ایاران و تویا  خشاونت    شدن وص  ستاربرنی سندرز خوا -

 .دوش می

 .دینامیت بسته بودندهای عسلویه  سننگوی دولت: به لولهعلی ربیعی،  -

 ود.ش میپرسپولیس و نفت مسود سلیمان لغو  های دیدار تی  -

های  ای در ناآرامی های زنویره میلیارد تومانی فروشگاه 150خسارت اعالم  -

 .اخیر

تاابعیتی   هاای اخیار در کارج دو    ان نااآرامی رهبرخبرگزاری فارگ: بعری  -

 .اند بوده

های  کادام از شاهروندان    دستگیرشادگان  تبریاز.   در نفار  30 دستگیری -

مراهب دیگار وجاود    فرادی باان اآناما در بین  ،کشورهای منطقه نیستند

 .اند ها زخمی شده نفر از نیروهای بسیج و پلیس در این درگیری 15دارد. 

 .اند های تهران بستری شده ها موروح اعتراضات در بیمارستان ده -

 ةشاادن دوبااار  وصاا  باارایوزیاار ارتباطااات: محمادجواد آذری جهرماای،   -

 .اینترنت برآورد زمانی ندارم

 هاا تحویا  داده نشاده    شدگان اعتراضات به خانواده برخی از کشته ةجناز -

 است.

 .زند های ایران به مردم این کشور آسیب می پادشاه عربستان: سیاست -

 .به اینترنت از حقوق بنیادی بشر استگزارشگران بدون مرز: دسترسی  -

 .ابراز نگرانی فرانسه از کشته شدن تعداد زیادی از معترضان در ایران -

https://www.bbc.com/persian/iran-50484965
https://www.bbc.com/persian/iran-50484965
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و  9، 5، 4های بنش ترافیک شهری در منااطق   شهردار شیراز: زیرساخت -

شاهرداری   4 ةاز باین رفتاه اسات و در منطقا     شهرداری شیراز کامالً 10

 .وگ سال  ه  نداری سفانه حتی یک ایستگاه اتوبأشیراز مت

میلیون دالر خسارت باه   180یطعی اینترنت و برآورد س از بالک  گروه نت -

 دهد. خبر می ایتصاد ایران

هاای ناشای از اعتراضاات در تهاران در      استاندار تهران: بیشترین خسارت -

های مالرد، بهارستان، یدگ و شاهریار رخ   غرب این استان و در شهرستان

و   آتاش گرفتاه   هاا  ها و  پمپ بنزین بانک ،ها ستانداده است. در این شهر

اناد. در بعرای    ای مانناد رفااه و اتکاا غاارت شاده      هاای زنویاره   فروشگاه

 .ها مانند فیروزکوه و پاکدشت خسارتی گزارش نشده است شهرستان

 ان.بازداشت دانشووی ةها از ادام گزارش -

 .دهند طلبان به معترضان پول می طنتلس :سننگوی سپاه -

تلویزیون کاه در آن ادعاهاایی    از شدگان اعترافات یکی از بازداشت پنش -

مبنی بر نقش زناان و همنناین منالفاان حکومات ایاران در اعتراضاات       

 .شود مطرح می

 

o  آبان 30پنجشنبه 

 گازارش  متحاد،  نمایندگی ایران در سازمان مل عرو  ،علیرضا میریوسفی -

 .خواند میالمل  را مغرضانه  عفو بین سازمان

 .هایی در حمایت از دولت زاری تومعبرگ -

رلیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی از برپایی راهپیماایی در تهاران    -

 دهد. میخبر  تیآ ةدر دوشنب

 معیشتی واریز شده است.   ةکمک هزین خانوار میلیون 20رای سرپرستان ب -

 .رلیس دانشگاه تهران: با وزارت علوم برای رفع مشک  اینترنت مراکره کردی  -

 .شهر مهار شد 100سننگوی سپاه: اغتشاشات در  -
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تاک اغتشاشاگران باه     : تاک ، دبیر شورای عالی امنیت ملای شمنانیعلی  -

 .رسند سزای عم  خود می

تکاریب   را شاورا  ةبنزینی در جلسا  ةشورای عالی انقالب فرهنگی مشاجر -

 کند. می

 .گونه خشونت غیریاب  یبول است اروپا: هر ةاتحادی -

 .انسداد بزرگراه امام علیبازداشت عام   -

 .نیروی انتظامی: آتش فتنه را خاموش کردی  -

در هاا نفار از فعااالن در روزهاای اخیار       ده :مناابع منتلا    هاای  گزارش -

فعااالن دانشاوویی در   از جملاه   ،اند شهرهای منتل  ایران بازداشت شده

 دانشگاه تهران و اطراف آن. 

 .واکنش آلمان به برخورد با معترضان ایرانی -

هاا در   مریکا، در اولین واکانش باه اعتاراض   ادونالد ترامپ، رلیس جمهور  -

  ثبات شده که رژی ، ک  سیست  اینترنات  یت کرد: ایران آنقدر بیلایران تو

را خاموش کرده تا مردم بزرگ ایران نتوانند از خشاونت عظیمای کاه در    

 دهد حرف بزنند. کشورشان رخ می

 است. کلید خورده 2ی: عملیات مرصاد روحان حسن مشاور ،الدین آشنا حسام -

 یا  و اصافهان طرفادار    ةهاای علمیا   گروهی از محصالن و طاالب حاوزه   -

دهناد:   و شاعار مای   ناد کن مای در حمایت از حکومت راهپیماایی   یرهبر

 .«شه ایران دمشق نمی»

تکمیلی پاس از اعترافاات اعاالم خواهاد      فرمانده عملیات بسیج: اطالعات -

پنوشنبه شب در یک سننرانی در همدان این اتفایات را جناگ   . ویشد

عناوان  باه  د: ایا افز مای و  خواند میعیاری علیه نظام و انقالب  جهانی تمام

 .کسی که در صحنه بودم معتقدم فقط خدا ما را نوات داد

 
 

https://www.bbc.com/persian/iran-50546349
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o آذر اول جمعه 

نفار کشاته    115کا    الملا : در اعتراضاات ایاران دسات     فو بینسازمان ع -

 .اند شده

عواما  بازداشات دانشاوویان اطالعای     هویات  حراست دانشگاه تهران: از  -

 .نداری 

 کند. میآباد شیراز را منتشر  ها در معالی خبرآنالین تصاویری از درگیری -

 هاا متویا  شاده    تمام فعالیت صرافی ،دبیرکانون صرافان: با یطع اینترنت -

 است.

 کند. میشدگان با آمبوالنس را تکریب  رلیس اورژانس تهران انتقال دستگیر -

: موازات سنتی در انتظار کسانی اسات  ، رلیس یوة یرالیهرلیسیابراهی   -

 .که به اموال مردم خسارت وارد کردند

یطاع اینترنات در ایاران:    باا ساتایش از    ،تهران ةام جمعام ،احمد خاتمی -

 نکنید. را باز اینترنت

مااه ذخیاره    6هاا تاا    های شنصای و موتورسایکلت   بنزین سواری ةسهمی -

 .شود می

 است. های هواپیمایی شده ی از آژانستعدادیطع اینترنت باعث تعطیلی  -

 .تصاویری از سرکوب معترضان در خیابان ستارخان تهرانانتشار  -

افازایش   نسابت باه  ران اساتان تهاران   انگا  هشدار انومن صنفی روزناماه  -

 .های داخلی ایران رسانه های محدودیت

 کند. میرا تحری   ،وزیر ارتباطات ایران ،آذری جهرمی محمدجواد مریکاا -

دور جدیدی از تهدیاد و   ةدربار رانانگ روزنامه المللی فدراسیون بینهشدار  -

 .خارج از این کشور فعال در ران ایرانیانگ ارعاب روزنامه

 شود. میسرکوب معترضان در ایران  ةهیالری کلینتون خواهان تحقیق دربار -

 و ندا هنفر بازداشت شد 100یرالیه:  ةسننگوی یوغالمحسین اسماعیلی،  -

 .تعداد بیشتری در شرف بازداشت هستند

https://www.bbc.com/persian/iran-50519032
https://www.bbc.com/persian/iran-50519032
https://www.bbc.com/persian/iran-50519318
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o  دو  آذرشنبه 

از زنادان فشاافویه بازدیاد    کشاور،  دادساتان کا    محمدجعفر منتظاری،   -

 کند. می

غیرعلنای   ةهای امنیتی ساپاه و وزارت اطالعاات یکشانبه باه جلسا      مقام -

 .روند مولس می

هازار میلیاارد توماان     4عرو شورای شهر تهاران: یطاع اینترنات روزاناه      -

 .زند خسارت می

 .شناسایی و بازداشت معترضان ةهای امنیتی دربار اظهارات مقام -

دستگیرشدگان از شرایط زنادان   ة: جالب است که همک  کشوردادستان  -

 .راضی هستند

 ةبه همسایگان ایاران درباار   ، معاون اول رلیس جمهور،هانگیریاسحاق ج -

 دهد. میپیامد مداخله در اعتراضات هشدار 

 .دوش میاینترنت آغاز  وص  مودد -

های اخیار خبار    نفر از لیدرهای ناآرامی 180نیروی انتظامی از دستگیری  -

 .دده می

در  ،ناژاد  محاافظ ساابق وزرای علاوم دولات احمادی      ،آباادی  رحی  اماین  -

 شود. میها کشته  ناآرامی

شاعار   . حاضاران آباان  25 ویی از اعتراضات در یازد در شانبه  لویدار انتش -

یه اختالگ ک  بشاه  »، «شه اشتباهی کردی  که انقالب کردی »ند: ده می

صادای شالیک    ،در ادامه«. رضاشاه روحت شاد»و  «شه مشک  ما ح  می

 .شود آور دیده می و دود گاز اشک رسد به گوش می گلوله

 

https://www.bbc.com/persian/iran-50529427
https://www.bbc.com/persian/iran-50529427
https://www.bbc.com/persian/iran-50520241




 

 ابعاد اعتراضات آبان ؛دوم
 

بندی بنزین و باال  برای شناخت و تحلی  موموعة اتفایاتی که پس از اعالم سهمیه

ها هستی ، از جمله: ابعااد   رفتن ییمت آن رخ داد، ناگزیر از پاسخ به برخی پرسش

گویناد،   جغرافیایی اعتراضات خیابانی شه بود؟ آیا آن طور که برخای نااظران مای   

نشاین و فقیرنشاین    اطق حاشایه تومعات منحصر به شهرهای کوشک و برخی منا 

رسامی   بود؟ آیا اعتراضات منحصر به مناطق حاشیة شهرها یا مناطق اساکان غیار  

 آمیز انوام دادند؟   بود؟ معترضان در شه نقاطی و تحت شه شرایطی رفتار خشونت

 های اعتراضات از منابع زیر استفاده شد: در بررسی پراکندگی و ویژگی

وانگان: این کانال، باا اساتفاده از ویادلوهایی کاه در     یک( کانال تلگرامی مومع دی

کانال وحید آنالین به اشتراک گراشته شده بود اا از هر شهر حدای  یاک ویادلو،   

هاا و شاهرهای    نقشة پراکندگی اعتراضات آّبان را در سطح کشور به تفکیک استان

 ویوع اعتراضات ترسی  کرد.

های داخلای باه    ها و خبرگزاری سایت های داخلی: اگرشه ها و خبرگزاری دو( سایت

گویی دربارة حوادث آبان بسنده کردند و جزلیاتی از شگونگی ویوع اعتراضات،  کلی

های اعتراضات از میاان   ها اراله ندادند، برخی ویژگی شعارها، یا روز و ساعت تومع

 خبرهای محدود منتشرشده استنراج شد.   

ع دیگر برای تکمیا  نقشاة اعتراضاات    های خارجی: منب ها و خبرگزاری سه( سایت

زبان خارج از ایران بود که با انتشار ویدلوهای اعتراضاات، محا     های فارسی سایت

 ویوع تومعات، شعارها و برخی دیگر از نکات را گزارش کردند.

هااای مساائوالن: اظهااارات مساائوالن کشااور دربااارة اعتراضااات و  شهااار( گاازارش

باع دیگار در تکمیا  نقشاة اعتراضاات باود.       های رسمی در این زمیناه من  گزارش

نظر درباارة اعتراضاات آباان     فرماندهان سپاه پاسداران و المة جمعه اغلب به اظهار

 پرداختند.
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 . نقشة پراکندگی اعتراضات آّبان در سطح کشور1نقشة 

 

 محل وقوع اعتراضات .1

 و هاا  استان ، فهرست یباش داشته اعتراضات مح  ویوع از یکامل ریتصو کهآن یبرا

 محلاه  مث  شتریب اتیجزلدر صورت اشارة منابع به .  یا آورده کیتفک به را شهرها

هایی از  در موموع، گزارش. این جزلیات نیز مورد توجه یرار گرفته است ،ابانیخ و

 مادت  و شادت  منتشار شاد اماا    کشاور  یهاا  ن اساتا  شتریب در یاعتراضتومعات 

 25، کشور استان 31 نمیا از اساگ، این بر. ها متفاوت بود بین استان ات درتومع

هاا و   ند. اساامی ایان اساتان   داشات  98 آباان  عیویاا  در اعتراض کی حدای  استان

 شهرهای مح  تومع در آنها به ترتیب الفبایی به شرح زیر است:

 (زیتبر)ی شری وانیآذربا. 1

 (بوکان ،هی)ارومی غرب وانیآذربا. 2

 (آباد نو  فوالدشهر، بهارستان،)اصفهان،  اصفهان .3
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 (، هشتگرددشت  نکیمش ،گلشهر س،یفرد)کرج،  البرز .4

 (المی)ا المیا. 5

 (، عسلویهکنگان ج ، شغادک، )بوشهر، بوشهر. 6

تهرانسار،   پرناد، ، پاکدشت، پردیس، بهارستان بومهن، )تهران، اسالمشهر، تهران .7

 ار،یشاهر شاهر یادگ،    ه،شا یاند  شهرک آباد، سلطان  ،یکر رباطدماوند،   آباد، حسن

 (نیمالرد، ورام مارلیک، فیروزکوه،

 (رجندی)بی جنوبخراسان  .8

 (شابوری)مشهد، نی رضو خراسان. 9

 ماهشهر( بهبهان، ،هیدی)اهواز، آبادان، ام خوزستان .10

 )زنوان( زنوان. 11

 (شهر ، مهدیگرمسارشاهرود، ) سمنان. 12

 )زاهدان( بلوشستان و ستانیس. 13

 فسا، کازرون( صدرا،  شیراز، داراب،) فارگ .14

 (نی)یزو نییزو .15

 . ی  )ی (16

 (وانی)سنندج، مر کردستان. 17

 (شهر انیک ،کهنوج رجان،ی)کرمان، رفسنوان، س کرمان. 18

 رود(ن)کرمانشاه، جوا کرمانشاه. 19

 ( گنساران اسوج،ی) احمد ریبو و هیلویکهگ. 20

 )گرگان( گلستان .21

 )رشت( النیگ .22

 (، دورودآباد، پلدختر )خرم لرستان .23

 آباد، یالمشهر( عباگبهشهر،  ،ی)سار مازندران. 24

 ساوه( )اراک،ی مرکز. 25

 (  زدی) زدی .26



 98 آبان نگاهی به اعتراضاتآتش خاموش؛   | 30

هاا و شاهرهای منتلا ،     برای شناخت ابعاد متفاوت و متنوع اعتراضات در اساتان 
 :دشو و به اختصار اراله می کیتفک آبان به حوادثبارة  ها در برخی گزارش

به گفتة سردار عابدین خرم، فرمانده سپاه عاشورا، در  آذربایجان شرقی: -
 و ماردم  خودروهاای  از تعدادی و بنزین پمپ سه و بانک سه»شهر تبریز 

 «.دید آسیب مغازه تعدادی

های زیادی  هایی بود که درگیری استان اصفهان از جمله استان  اصفهان: -
 110در »در آن گزارش شد. به گفتة یداهلل جوانی، معاون سیاسای ساپاه   

از . ایان اساتان   رخ داد ییها اعتراضات و درگیری اصفهان، نقطه از استان
ساوم را در کشاور    ةهای فارگ و تهاران رتبا   حیث تومعات بعد از استان

مارگ باه نیرناگ تاو، خاون جواناان ماا        ». . . ر فوالدشهر شعار د«. دارد
 آباد بازار اعتصاب کرد.   سر داده شد، و در نو « شکد از شنگ تو می

خاواهران اساتان    ةعلمی ةمدیر حوز ،محمدمهدی طاهربنا بر گفتة  البرز: -
در حاالی   20طلبان شنبه شب حدود ساعت  گران و فرصتشغتشاا» البرز

صورت خود را پوشانده بودند با در دست داشاتن ساالح    که برخی از آنان
شوند  ور می کوثر حمله ةعلمی ةهای سرد مانند شایو و یمه به سمت مدرس

به جهات   ،و پس از ورود به مدرسه کنند می آن را برای ورود تنریب و درِ
هاا   یطع صدای آژیر خطر، کنتور برق را منهدم و ایدام به شکستن شیشاه 

سای  و توهیازات مدرساه را در یسامت میاانی حاوزه      کنند. سپس و می
های  در هشتگرد، رانندگان اتومبی «. کشند و به آتش می کنند می هتانباش

 ها حمله شد.  خود را در خیابان خاموش کردند. در فردیس به فروشگاه

 در شهر بوشهر، مردم در مقاب  استانداری تومع کردند. بوشهر: -

ستن اتوبان امام علای و همنناین تویا  باا     مردم شهر تهران با ب تهران: -
های منتل  از جمله زیر پ  ستارخان اعتراض خاود   ها در خیابان اتومبی 

پاول نفات گا  شاده، خارج      »را نشان دادند. در ایان منااطق شاعارهای    
تاوپ تاناک   »، «مارگ بار دیکتااتور   »، «مرگ بر گرانی»، «فلسطین شده

ر شاهرک اندیشاة تهاران باا     سر داده شد. د« فشفشه، آخوند باید گ  بشه
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به پایگاه بسیج حمله شاد.  « نترسید نترسید، ما همه با ه  هستی »شعار 
شنبه آغااز شاده    درگیری مردم و نیروهای انتظامی که از ،بومهنشهر در 

براساگ گزارش خبرگازاری    .بامداد یکشنبه ادامه داشت 2بود، تا ساعت 
افازایش نارخ بنازین در     هآباان با   26ظهر یکشانبه   از بعد اعتراضات ایرنا،

ادعاا کارد کاه در     ساازندگی روزنامة  .موروح داشت 4کشته و  2بومهن 
ای حمله و اجناگ دزدیده شد. عالوه بر  های زنویره شهر پرند به فروشگاه

کری ، ماالرد، شاهر    مارلیک، شهریار، رباطهای شهرهای  پرند، به فروشگاه
. در اعتراضات شهر یادگ یگاان   حمله شد نیز آباد حسن و یدگ، ورامین،

 ویژه مورد حمله یرار گرفت.  

طباق  »در گزارش خبرگزاری ایرنا از بیرجند آمده بود:  خراسان جنوبی: -
 یارار  رساید،  مای  گوش به معترضان برخی شب بین هایی که همان زمزمه
آبان در میدان امام خمینی )ره( نزدیک به بازار بازرگ   25 شنبه صبح شد

اما غیر از شند نفر، جمعیت دیگری از ماردم   رگزار شود.تومعی ببیرجند 
بنازین    تعادادی از ایان افاراد یبا  از پماپ      .مشاهده نشد بین معترضان

 حرکات  یاا  اماا شاعار   ،خواستند بنزین نزنند جنب میدان از رانندگان می
 .یافات  ادامه نیز بنزین پمپ در عادی روند و نشد مشاهده ساختارشکنانه

در دومین شب این بار به صورت پراکنده از حوالی سااعت  شماری از افراد 
شهارراه مدرگ به شک  رفت و آمد حراور یافتناد    ةشنبه در محدود 19

 « .ولی از جمعیت شب اول خبری نبود

در ایان اساتان، ماردم در دو شاهر مشاهد و نیشاابور        خراسان رضوی: -
حیاا کان،   روحاانی  »خود را در خیابان متوی  کردند. شعارهای    اتومبی 

در شاهر  « دیکتاتور حیا کن، مملکت رو رها کان »و « مملکت رو رها کن
 مشهد شنیده شد.  

در اهواز و آبادان ماردم در خیاباان توماع کردناد. در اهاواز       خوزستان: -
و در آباادان شاعار   « غیارت، ماشاینت رو خااموش کان     اهوازی باا »شعار 

ر ماهشاهر  سار داده شاد. د  « پاریری   گیاری ، ذلات نمای    حقمون رو می»
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« تر شده، فقیار فقیرتار شاده    بنزین گران»معترضان جاده را بستند. شعار 
 ها را بستند. در بهبهان شنیده شد. در امیدیه معترضان راه

در .« مارگ بار دیکتااتور، مارگ بار . .      »شاعار   سیستان و بلوچستان: -
 زاهدان شنیده شد.  

نه غزه »د. شعار ها حمله ش در شیراز به حوزة علمیه و پمپ بنزین فارس: -
ه  در این شهر سر داده شد. در داراب شاعار  « نه لبنان، جان  فدای ایران

داده شد. شهر صدرا نیاز از جملاه   « سوریه ک  آورده، تقصیر ملت شیه؟»
شهرهایی بود که در آن به دفتر امام جمعة شاهر حملاه شاد. در گازارش     

 ةدفتار اماام جمعا   گرشته اغتشاشگران باه   ةشامگاه شنب»ایرنا آمده بود: 
 ةدفتر اماام جمعا  . و این مح  را به آتش کشیدند ندصدرا نیز هووم آورد

توهیازات داخا  سااختمان     صدرا تا بامداد روز یکشنبه ساوخت و عماالً  
اغتشاشگران به مساود   پیش از آن ةهمننین روز یکشنب. نابود شد کامالً

 ناد م آورد)ع( صدرا که کمتر از یک سال پیش احداث شده هوو امام رضا
کتااب و   منبار، فارش،   .و خسارت بسیاری باه ایان مساود وارد کردناد    

)ع( صادرا توساط اغتشاشاگران باه      های موجود در مسود امام رضا یرآن
 ةباا هزینا   و سیست  صوتی این موموعه نیز کاه اخیاراً   ،آتش کشیده شد

 .«مین شده بود توسط این افراد به سریت رفته استأسنگینی ت

در شهر کرمان معترضان خیابان را بستند. به گزارش عصر ایاران   کرمان: -
نظمای در   این افراد با استفاده از خودرو ایدام به سد معبار و ایوااد بای   »

عبور و مرور شهروندان و همننین هرج و مرج در نقاط تومع شاهروندان  
باه   ،کرده بودند که پس از دستگیری و مواجهه با اسناد و شواهد موجاود 

و با تشاکی  پروناده تحویا  مراجاع یراایی       کردند ات خود اعترافاتهام
سیرجان ه  از جمله شهرهایی باود کاه در آن باه پماپ بنازین      «. شدند

برخای اماوال عماومی    »حمله شد. به گفتة سرپرست فرمانداری سیرجان 
هاا خساارت وارد شاده و برخای از      تنریب شده و به برخی پماپ بنازین  

ازن اصلی شرکت نفت دسترسی پیدا کنناد  معترضان یصد داشتند به من
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و  شادند  رو هکه با مقاومت نیروهای امنیتی، انتظامی، ساپاه و بسایج روبا   
 «.نشینی کردند عقب

های خود  ها در خیابان اتومبی  در یاسوج راننده کهگیلویه و بویر احمد: -
 را خاموش کردند.  

ار در گرگاان ماردم در مقابا  تاکسایرانی جماع شادند و شاع        گلستان: -
و ر غیرتات  ،ایرانی بساه دیگاه  » و« کن رها وکن، مملکت ر  روحانی حیا»

توماع  »سر دادناد. در گازارش خبرگازاری ایرناا آماده باود:       « نشون بده
ای در گرگان نسبت به افزایش نرخ بنزین که امروز شانبه از   عده اعتراضی

ز شاد،  راه میدان آغا مقاب  ساختمان تاکسیرانی در بلوار الغدیر و نیز شهار
ایان توماع باعاث باروز     فات.  پس از ساعاتی و با دخالت پلایس پایاان یا  

راه میدان و نیاز   های منتهی به شهار مشکالتی همنون ترافیک در خیابان
تعاداد   .مرکزی شهر گرگان شد ةبسته شدن واحدهای صنفی این محدود

 دیگار  ای عاده  معترضان در ابتدا اندک بود اما پس از ساعتی و با پیوستن
 درگیاری  معادود  ماوارد  جز به هرشند شد منور پلیس دخالت به آنها، به

حمیادی فرمانادار   .آمیز داشت فرجامی مسالمت ،ورد فیزیکیبرخ و لفظی
گرگان و سردار یاسمی فرمانده پلیس استان گلساتان نیاز باا حراور در     

هاای خاود را از موااری یاانونی      جمع معترضان از آنها خواستند خواسته
 .«دپیگیری کنن

« نیروی انتظامی، حمایات حمایات  »شعار معترضان در ساری  مازندران: -
غیارت خااموش    بای »بود. در یالمشهر ه  مردم با تومع در خیابان شعار 

سر دادند. در تومع دانشوویان در دانشگاه بابا  ایان شاعارها داده    « کن
 یآزاد ،شاد  یخاون  اها  ابونیا خ»، «دارد اداماه  راهات  دمیشه برادر»شد: 
، «سات ین کا   کشاته  هماه  نیا ا ،سات ین تفناگ  ما جواب» ،«شد ینویرب
 شدن مردم ی،گران ،کشتار فقر»و « باران خون مقدمتان ،جالدان ه،لییرا»

 کاه  هاایی باود   جااده  از گار ید یکا ی بهشاهر ی ا  ساار  یکمربند .«ییربان
 .بستند معترضان
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و  های کشاور اعتراضااتی باا شادت     ن همان طور که شرح داده شد، در بیشتر استا
مدت تومع متفاوت رخ داد. پراکندگی اعتراضات در نقاط منتل  کشاور نشاان از   

های اخیار مانناد    اهمیت موضوع و متفاوت بودن این پدیده با دیگر اعتراضات سال
 دارد. 88یا موموعه حوادث سال  96دی 

دهاد. در نقشاه،    حساب شادت آن نشاان مای     نقشة زیر پراکندگی اعتراضات را بر
رنگ، مناطقی که اعتراضات در آنهاا   آمیز با یرمز ک  اعتراضات خشونتمناطق فاید 

تر، و مناطقی که اعتراضاات منوار باه جاان      با خشونت همراه بوده با یرمز پررنگ
 رنگ نشان داده شده است. باختن افراد شده با یرمز بسیار پر

 
  های بدون خشونت اعتراض
  های تؤام با خشونت اعتراض
  همراه با کشتههای  اعتراض

   دادهفاید 
Source:https://commons.wikimedia.org/wiki/file:2019-protests-in-iran.svg 

 
 حسب شدت . نقشة پراکندگی اعتراضات آبان بر2نقشة 
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 شعارها .2

هاای   های درک پدیده و فه  مطالبات و خواست تواند یکی از راه تحلی  شعارها می

داده شاده در اعتراضاات آباان را براسااگ محتاوا و      معترضان باشد. شعارهای سر 

هاا و نهادهاای نظاام     حسب مناطب و ارتباط با افزایش ییمت بنزین و سیاسات  بر

 توان در سه دسته یرار داد. می

 

 مخاطبدستة اول: 

 ، مانند . . .رهبرال ( 

 ب( رلیس جمهور، مانند: روحانی حیا کن، مملکت رو رها کن

ی بسه دیگه، غیرتت رو نشون بده/ اهوازی بااغیرت، ماشاینت   ج( مردم، مانند: ایران

 غیرت خاموش کن/ نترسید نترسید، ما همه با ه  هستی  رو خاموش کن/ بی

 د( نیروی نظامی، مانند: نیروی انتظامی، حمایت حمایت

 ه( رژی  پهلوی، مانند: ای شاه ایران، برگرد به ایران

 

 بنییندستة دو : اعتراض به افیایش قیمت 

تر شده، فقیر فقیرتر شده/ اهوازی باغیرت،  ال ( مرتبط با بنزین، مانند: بنزین گران

 غیرت خاموش کن ماشینت رو خاموش کن/ بی

ارتباط با بنزین، مانند: مرگ بر دیکتاتور/ نه غزه نه لبنان، جاان    ب( اعتراضی و بی

 فدای ایران

 

 ها و نهادهای نظا  دستة سو : علیه سیاست

های جمهوری اسالمی دربارة فلسطین و ساوریه، مانناد: پاول     در نقد سیاست ال (

نفت گ  شده، خرج فلسطین شده/ نه غزه نه لبنان، جان  فدای ایران/ ساوریه کا    

 آورده، تقصیر ملت شیه؟

ب( تشویق به اعتراض و منالفت با نظام، مانند: بارادر شاهیدم راهات اداماه دارد/     
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یربونی شد/ جواب ما تفنگ نیست، ایان هماه کشاته     ها خونی شد، آزادی خیابون

 ک  نیست

 باران ج( علیه نهادهای نظام، مانند: یرالیه، جالدان، مقدمتان گ 

 

 های معترضان   تاکتیک .3

تاوان در شناد دساته     های اعتراضی را در طی اعتراضات مای  نوع و گسترة واکنش

 تحلی  کرد.

مع و ایوااد ترافیاک در   های اولیة تو ها در ساعت خاموش کردن اتومبی  (1

ها، مانناد بساتن اتوباان اماام علای در تهاران و خااموش کاردن          خیابان

ها در کیان پارگ اهواز. این نوع اعتاراض در شاهریار، بهارساتان،     اتومبی 

 دماوند و مناطق دیگری نیز در روزهای اول گزارش شد.

 ز جمعه.اعتراضات فردی در خیابان، نظیر اعتراض یک شهروند یاسوجی در رو (2

راه آذران، بستن جادة ماهشاهر   ها، مانند بستن جادة ساوه، سه بستن جاده (3

 و بستن کمربندی ساری ا بهشهر.

های آرام و بدون خشونت با حم  پالکارد و سر دادن شعار در شهرهای  تومع (4

 های دانشوویی در دانشگاه باب  و دانشگاه تهران. منتل ، مانند تومع

های باازار تهاران در    ا و بازارها، مانند بستن مغازهه اعتصاب و بستن مغازه (5

 آباد اصفهان. آبان و اعتصاب بازار نو  26روز یکشنبه 

کارگیری خشونت و وارد آوردن خسارت به وسای  حم  و نق  عمومی،  به (6

اتوبوگ در اصفهان و آتش زدن پماپ بنازین    180مانند خسارت زدن به 

 در تهران و شیراز.

شود، مانناد   هایی که نماد ایدلولوژیک حاکمیت شناخته می مکانحمله به  (7

حمله به پایگاه بسیج شهرک اندیشة تهران، آتاش زدن موسامة انگشاتر    

اهلل خمینای در شاهریار، آتاش زدن مرکاز پلایس فتاا در بهارساتان         آیت

 اصفهان، و واژگون کردن خودرو یگان ویژه در شهر یدگ تهران.



 

 

 ماهیت اعتراضات آبان ؛سوم
 

تاوان یارار داد، کانش     شناختی می را ذی  کدام اصطالح جامعه 98اعتراضات آبان 

اعتراضی، شاورش، جنابش اجتمااعی یاا انقاالب؟ اعتراضاات خیاباانی بساته باه          

هاا توصای  شاود. ایان اصاطالحات       با یکی از این عناوان  تواند های آن می ویژگی
هاایی   کدام تعاری  و ویژگی اند، اما هر ارتباط با یکدیگر نیستند و  به ه  مرتبط بی

تواناد در تحلیا  نهاایی بسایار      کند و می دارند که آنها را از موارد دیگر متمایز می
از تعابیر منتلفی اساتفاده   98نظرها دربارة ویایع آبان  کننده باشد. در اظهار تعیین

 شد که در ادامه مروری خواهی  داشت بر این تعابیر و معانی متبادر از آنها.

 

 یاعتراضجمعی  کنش .1

 یبارا  یا هیا نظر کارده تاالش   ،تا انقاالب  جیاز بس ژهیو در آثار خود، به یلیشارلز ت

 یهاا  به نظر او کانش (. 1978)تیلی،  اراله دهد یجمع یها کنش نییو تب  یتوص
 ،ی، جنابش اجتمااع  شورشگوناگون مانند انقالب،  یها وهیها و ش در شک  یجمع

در جامعاه   رییا ممانعات از تغ  ای رییتغ وادیبا هدف ا ،کودتا یو حت ،یاسیس ةتوطئ

 نیا نون مارکس و وبر منشاأ ا هم کیپردازان کالس هیافتد. او همانند نظر یاتفاق م
 اگرشاه باه عقیادة تیلای، ماارکس     داناد؛   یم یرا در تراد اجتماع یکنش اجتماع

  یو توصا  نیای تب یبارا  یلا تی . ردیگ یم دهیرا ناد یکنش جمع یدرون یندهایفرا
کاه   «یاسا یس الگاوی » :دهاد  یارالاه ما   ینظار  الگاوی ابتدا دو  یجمع یها کنش

 حیکه به توضا  «جیبس الگوی»و  دهد، ی به دست میاسیس ةاز جامع ستایا یفیتوص

، حکومات  ،تیند از: جمعا عبارت یو یاسیسالگوی پردازد. عناصر  یم یکنش جمع
باه   الاتالف و  ی،کانش جمعا   ةعرص یاسیس ةجامع، شالشگرانی، شند مدع ای کی

ایان  . یجمعا  یدر کنش یهماهنگ هحکومت ب ایاز اعرا  یا موموعه شیگرامعنی 

کناد کاه    الگو تا حد زیادی مفهوم کنش جمعی را به جنبش اجتماعی نزدیک مای 
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 یلا یکاه ت  یدوما  یالگوراجع به تناسب آن با منتصات اعتراضات آبان بحث شد. 
اسات  « مناافع »الگو  نیمفهوم در ا نینام دارد. ننست «جیبس یالگو»کند  یاراله م

. اسات  تیا جمع کیا انتظاارات و مناافع مشاترک     ةکه به اختصار شام  موموعا 

 ،عواما   ایا ها  گروه گریر اثر تعام  با دب ،کند یرا اعمال م یکه کنش جمع یگروه
مناافع، باا     یدر تعر یلیکند. ت یرا احساگ م یمشترک یها تیو محروم ازاتیامت

 ایا  دیا تول ةویماکس وبر، ش یفرهنگ رویکرد مارکس و یگرا ساختار کردیرو قیتلف

 یبند کند و فص  یمنافع در بلندمدت عنوان م ینیب شیعام  پ ار یعوام  ساختار
بارای حراور در   و مناافع   قیا عال نیای را عاما  تع  خود منافعان از کنشگر  یذهن

 شمارد.   های اجتماعی برمی جنبش

رسد در اغلب تعابیر از کنش اعتراضی یا اعتراض جمعی بارای توصای     به نظر می

از  اسات  عباارت  یاعتاراض جمعا  حوادث آبان الگوی دوم مورد نظار باوده اسات.    

 وااد یاخاتالل ا  یدر نظ  عماوم  که زیآم زهیو ست رمستمریغ یهرگونه کنش جمع

 یشهر یها ها و اعتراض شناسان آشوب جامعه یو برخ یشناسان اجتماع . روانکند

 .دنده یمورد بحث یرار م زیآم اعتراض یجمع یرفتارها ثمفهوم و مبح  یرا در ذ

اسات کاه تحات     ییهاا  کنش زیآم اعتراض یجمع یها مراد آنان از رفتارها و کنش

فایاد سااختار و ثباات     ،زناد  یاز شهروندان سر م یادیز یها خاص از گروه طیشرا

 .(1988، )دوب شود یجامعه م یو موجب نقض آشکار هنوارها ،است

  نیا کااربرد ا  دأییا در ت ،در مصاحبه با همکاران گازارش  ،شناگ جامعه ی،دیرضا ام

کاه   یبود. زمان یکنش اعتراض ین شک  از اعتراضات نوعآ ،وایع در» :گوید مینظر 

اگار   یکاه حتا    ییو به جامعه بگاو   یریرا از جامعه بگ یمدن یگوو گفت یابزارها

اعتاراض کناد،    ماا با کلماات ماورد نظار     دیبا ،اعتراض ه  داشته باشد خواهد یم

  ،یکنا  دودحد محا  نیعرصه را تا ا یه  رخ خواهد داد. ویت یشک  اعتراض نیشن

حاد   نیامکانات به ا یخواهد بود. ویت یو کنش اعتراض یابانیآن اعتراض خ تینها

و دولت  ودش می اعتراضی ها باشد، کنش زآمی و مسالمت ییگوو گفت فرا که ستین

 .«با آن را بلد ننواهد بود همواجه ةه  نحو
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 کیا شاما  » :گویاد  می نیشن نظر نیا دأییت در زین ،شناگ جامعه ی،ارمک آزادتقی 

ام. شون اعتراض کنش  کرده ریتعب "یاعتراض ةجامع"که من آن را  دیدار یا جامعه

 وهیشا  کیا به  طیو شرا تیمویع کیدر  یاجتماع یرویشود، هر ن یجامعه م یاصل

کاه ماا از سااحت     یصورت در. ردیگ یم یاش را پ یکند و سطح اعتراض یاعتراض م

سااحت   نیا ی. بعر یا کرده دایانتقال پ یو اعتراض یوانیبه ساحت ه یکنش مدن

دانا ، شارا کاه     ینم یاما من آن را جنبش رندیگ یم یرا جنبش یو اعتراض یوانیه

   .(16/9/1398 جماران، تی)سا« وجود دارد یا هر لحظه و هر جا امکان حادثه

 «یاعتراضکنش » عبارت کاربرد با شناگ، ی، جامعهبیجر هزار جعفر مث  یبرخ اما

مان  » :گویاد  مای  گزارش همکاران با مصاحبه در نهیزم نیا در یو ند.ستین موافق

در ساطح   معموالً "کنش"شرا که  ،ده  ینم عیویا نیبه ا زیرا ن ینام کنش اعتراض

 .«شود یمعنا م یخرد و فرد

 

 انقمب .2

از  کمتار کسای   نظاران   صااحب  انیا در م ،منالفان در خارج از کشور یبرخ جز به

انقاالب در   ةرد. واژکا حوادث آبان استفاده   یو توص حیتوض یبرا «انقالب» ریتعب

 گرفتاه  کاار  به  شهارده  یرن در بار نیاول یاجتماع ی ا اسیس ةدیپد کی  یتوص

 ریابا  یغ ع،یسار  ینیگزیجاا  باه  (revoluzion) نیرولاوز  ةکلم زمان آندر  .شد

 اطاالق  ییایا تالیا یشاهرها  ا  دولات  یبرخا  در ننبگان خشونت با همراه و انتظار

 نیو دوربردتار  نیتار  برجساته  گار  نیانما انقالب ،وایع در .(1391، انی)هاد شد یم

نظاام   یسااز  نیگزیو جاا  یمعنا باه براناداز   نیتر جیاست. انقالب در را رییشک  تغ

 ییاانون اساسا   داریا درون شارشوب پا در اصالحات که با و  کند یحکومت اشاره م

انقاالب آماده اسات:      یا تعر در .(1391، وود ی)ه فرق دارد کامالً ردیگ یصورت م

هماراه   یجنابش اجتمااع   کیدر  یا توده جیبا بس ی واسیس رییتغ ندایفر انقالب»

و حکومات   شاود  یم ابینظام موجود کام یبا توس  به خشونت در سرنگون و است

 انقاالب  ةوینت» :سدینویم یلیت. ( 1013: 1387، دنزی)گ «دهد یم  یتشک یا تازه
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 گار ید یا موموعاه  نیجانشا  یادرت  صااحبان  از یا موموعاه  کاه  معناست نیا به

 در یاساسا  یمساتلزم دگرگاون   انقاالب  ، یا تعر نیا ا رب بنا(. 1978)تیلی،  «شوند

 از یا نشاانه  کاه  خشان  و یریاانون یغ یها روش از اغلب در آن و است یدرت عیتوز

 انقاالب  پاس . شاود  یما  اساتفاده  اسات  جامعاه  محروماان  و حکمرانان نیب تراد

 ریا درگ یهاا  است که در آن گاروه  یتصرف یدرت حکومت یبرا یاسیس یا منازعه

 بناش  و دنا زیخ یبرما  یادرت  مساتقر  خاارج از دساتگاه   کسب یدرت عمدتاً یبرا

 .(75: 1382، هیری)بش کنند یم شرکت در آن ثرؤم یا گونه به تیجمع از یا عمده

 وضع در یادیبن و عیسر یراتییتغ یاجتماع یها اسکاشپول معتقد است که انقالب

 نییپا ةطبق با همراهی ها انقالب گونه نیا. کنند یم وادیا یطبقات ساختار و جامعه

 ینادها ایفر و مباارزات  اناواع  گرید با یاجتماع یها انقالب. رسند یم ثمر به جامعه

 صاورت  حالات  دو نیا ا از یبا یترک کاه  یهنگاام  ژهیو به ،دارند تفاوت نیآفر تحول

 راتتغییا  تقاارن  و  یطبقاات  یهاا  شاورش  باا  یاجتمااع  راتییتغ تقارن: ردیگ یم

 یریاانون یغ ةعمد رییهرگونه تغ ی،طور کل به .(1391، انی)هادی و اجتماع یاسیس

و  زاده )رجاب  شاود  یما  دهیا انقالب نام یحکومت ننبگان هرم گ ر در زورمندانه و

 .(1386طالبان، 

یارن   کتاب در وی. کند یم یبررس «یخشونت جمع»ها را ذی  عنوان  بانقال یلیت
 :بارد  یما  ناام  یاروپاای  جواماع  تاریخ در یاعتراض یجمع کنش نوع سه از یشورش

 یاک  یادعا مورد منابع که ردیگ یصورت م یزمان ی:ریابت یاعتراض یعم  جمع. 1

 یاعتراضا  ی. عما  جمعا  2 ؛باشاد  زیا ن دیگار  یها گروه یادعا مورد همزمان گروه

 ةمنزلا  باه  گاروه  یاک  نظار  از که ردیگ یصورت م یدر واکنش به ایدامات ی:واکنش

 یهاا  شاورش  و یاتیا مال یهاا  مانند شورش، شود یمتلقی  حقویشان شدن پایمال

 یاباد کاه   زماانی مصاداق مای    :یخواه نو یاعتراض ی. عم  جمع3 ؛نان یگران هیعل

مانناد   ،مطارح نباوده اسات   الً یاک گاروه مطارح شاود کاه یاب       یاز سو یادعاهای

 یبرخا  ،سااخته  زیمتما  شورشرا از   ب  انقال (1387) دنزیگ شه اگر. یخواه مشروطه

و  دنا دان یانقاالب ما   ةشاورش را مقدما   یلینظران از جمله شارلز ت از صاحب گرید
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انقاالب را   ی،اجتمااع  یهاا  جنبش مربوط بهن در مباحث یآن. همنن نیاول ةمرحل

 یگفات فارق اساسا    تاوان  یما . دهند ییرار م  یید یاجتماع یها جنبش  یدر رد

  یا بار تعر  با نظام حااک  اسات. انقاالب بناا     هاجنبش و انقالب در نوع برخورد آن

 الزامااً  ،باشاد  زیا مآ تیا اگر موفق و یدرت است عیدر توز اساسی  یدگرگون مستلزم

اماا در جنابش    شاود.  و ساختار مستقر واژگون مای  کنند یم رییننبگان جامعه تغ

و بسته به یدی  یاا ناو باودن جنابش سرنوشات نظاام        ستین یالزام یامر نیشن

 از یبعرا  نکاه یا ولاو هاای اجتمااعی جدیاد،     شاود. در جنابش   مستقر روشن مای 

  جنابش  ،ناد یایب کار یرو یدیجد افراد ای بدهند دست از را خود مقام یدرتمندان

 دهد.   را در دستور کار خود یرار می و اصالحاتنظام موجود تغییر رفتار 

های برشمرده  لبات و شعارها، و نحوة برآمدن اعتراضات آبان فاید ویژگیابعاد، مطا 

توان حاص  ناآشانایی   شده برای انقالب است؛ از این رو، کاربرد این واژه را تنها می

 با مفهوم و مبانی آن دانست.

 

 یاجتماع جنبش .3

« جنابش اجتمااعی  »نظران در توصی  اعتراضات آباان از عباارت    برخی از صاحب

 یاز کسان یبزرگ یبند آمده است: گروه یاجتماع  جنبش  یدر تعراستفاده کردند. 

. اناد  یاجتمااع  رییا تغ ناد ایفر کیا مناع کاردن    ایا که خواهان به انواام رسااندن   

تند کاه باا اهاداف و    هسا  ییهاا  در تراد باا ساازمان   معموالً یاجتماع یها جنبش

 توانند ییدرت م سبموفق در ک یها جنبش ،حال نیاند. با ا آنها منال  یها نگرش

 اصاطالح . (1017: 1387، دنزیا شاوند )گ   یشدن  به ساازمان تباد   یپس از نهاد

 ةاستفاده شد کاه از دها   ییها جنبش  یتوص یبرا «دیجد یاجتماع یها جنبش»

 از ناد ا عباارت  هاا  جنابش  نیا اترین  مه . افتندی تیاهم یاجتماع ةدر عرص 1960

 ،یطا یمح سات یز جنابش  زناان،  جنبش ،یمدن حقوق جنبش ،ییدانشوو جنبش

 ،یباوم  مردم حقوق های جنبش ی،نژادپرست ضد یها جنبش راًیاخ و ،صلح جنبش

ی انیا ددالپورتاا و   .(1398، )ناش  رهیا غ و یشاری  یاروپا یاسیس ضد یها جنبش
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 د:  ان کرده ذکر یاجتماع یها جنبش یبرا یاختصاص عنصر شهار (1383)

هاا   جنابش  یذاتا عناصار  ها که از  شبکه نیا :یررسمیتعام  غ یها شبکه -

 بعرای  اناد و   یسسات و ضاع   یدارند. برخا  یمتفاوت یها یژگیهستند و

 یجمعا  عما   عبمناا  ها   ییها شبکه نیشن .دهینیار محک  و پیبس گرید

 ییمعنا یها نظام ه  و کنند یم ایمه را ی(ماد و یمهارت ،یاطالعات)منابع 

 و یزنادگ  ةویشا  تیا تقو نیاز  و جیبسا  یبارا  رو نیا از و ،دهند یم نشر را

 .دارند ضرورت جنبش هر خاص یها نگرش

را  یجمع یتیکه فعال تیعاو جم تی: هر جمعیمشترک و همبستگ دیعقا -

و احساسااات  دیاااز عقا یا از موموعااه دیاابا وردآ یعماا  درماا ةباه مرحلاا 

و  ریتعااب  هاا خاود واژگاان، اصاطالحات،     دار باشد. جنابش رمشترک برخو

 یفا یتعر ةضامن ارالا   ،قیا طر نیا و از ا کنناد  می دیتول یکیسمبل  یمفاه

و طرح آنها  دیجد یها تیهو وادیبه ا دست ،و ممکن دیاز امور جد دیجد

 دیا مد یهاا  را کاه مادت   یها گاه عناصار  جنبشبه این ترتیب، . دزنن یم

از  یو باه جزلا   بیا ترک گریکاد ی باا  اناد،  بوده ه  کنار در ه  با  ارتباط یب

 .دنکن یجنبش بدل م

 یگرانیبااز  نبای  منالفت منظور از منازعه ازعه:منمعطوف به  یعم  جمع -

 منظور نیا یا کنند. برادیتسلط پ یواحد یزهایبر ش کوشند یاست که م

 یکساان  اریا اغ .شاوند  یما   یا تعر منال  و ریغ صورت به یگرانیباز ابتدا

 و ماا  نیبا  آنهاا  سر بر که ابندی تسلطبر شیزهایی  خواهند یم که هستند

 نحصار م یوااب یا امور به لزوماً منازعات نیا البته .دارد وجود اختالف انآن

 زیا ن یی(زهاا یش ایا  زیا کناار نهاادن ش   ی)تقاضاا ی سلب حالت و شود ینم

 د.باش داشته تواند یم

 یاصال  اتیخصوص از یکیدست زدن به اعتراض: محققان اعتقاد دارند که  -

 موجود یموار از لزوماً یعنی ،آنهاست رمتعارفیغ یاسیس رفتار ها جنبش

 .  کنند یمن ایدام



 43  |سوم؛ ماهیت اعتراضات آبان  

هماهناگ بودناد اماا در     ایا واحد  یدگاهیو د تیمعترضان آبان ماه اغلب فاید هو

یارار   یآنان را در معرض نابود یو زندگ شتیکه مع یمیبه تصم یاعتراض یواکنش

 کیا شدن باه    یفاید الزامات تبد کنش آنان نیبرا ابن .آمدند ها ابانیداده بود به خ

مشانص و در   یناد یفرا یطا  یاعتراض یها کنش بود. معموالً «یجنبش اجتماع»

جنابش   کیا در ید و یامت  که افتیآن را خواهند  تییابل بلند ای وتاهک یزمان بازة

واحاد اسات. البتاه     تیاز هو یالزامات برخوردار نیاز ا یکیظهور کنند.  یاجتماع

را  یشادن باه جنابش اعتراضا      یتبد تیبالقوه یابل یکنش اعتراض ایهر اعتراض 

باه   یجنابش اجتمااع   کیشدن اعتراضات آبان به   یزمان تبد مدت هنوزو  دارد

اما تاا   ،جنبش شود کیبه   یتبد ندهیو آن اعتراضات ممکن است در آ امدهیسر ن

 .  دینام یاعاجتم شآن را جنب توان ینم آن زمان

 

 شورش .4

عبارت اسات  بود. شورش  «شورش»اعتراضات آبان  یه برارفت به کار ةواژ نیتر جیرا

 از شیبا  انیا م یجمعا  یهاا  یریا درگ و برخورد ای بار خشونت تظاهرات هرگونهاز 

و طالباان،   زاده )رجاب  باشاد  زور از یکا یزیف ةاساتفاد  ةدربردارناد  کاه  نفار  کصدی

اسات کاه فقادان     یاسا یخشاونت س  یناوع  یشاورش اجتمااع   ایا  آشوب (.1386

همناون توطئاه، کودتاا و انقاالب      های جمعی کنش ریآن را از سا یافتگی سازمان

مشاارکت   باا خودجاوش اسات کاه     نسابتاً  خشاونت  ینوعشورش . کند یم زیمتما

  یا رژ هیا عل یاسا یاجتمااع س  کیا درون  دریاب  مالحظه هماراه اسات و    یمردم

 اعتااراض نیاا. اردیااگ یآن صااورت ماا یهاا  اسااتیس ایااآن  گرانیباااز ی یااااسا یس

 یمشنص و طرحا  یریگ موجود فاید هدف و جهت تینسبت به وضع زیآم خشونت

نادارد.   یاسا یو س یاجتمااع  ینهادهاا  بار  ریثأتا  یبرا یا است و برنامه ندهیآ یبرا

 ،تارگ  .شاوند  یما  یسارخوردگ  یدشار نوع ها انسان که کند یبروز م یزمان شورش

  یهاا را تشاک   محاور آشاوب   هدف یب و هودهیب یرفتارها و بیتنر خش ، وان،یه

 تحات  یآسان به باال، اریبس یریپر قیتلف با ی،جمع وانی. مردم گرفتار در هدهد یم
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هرشاه   انیا م نیا ا در. دهند یم بروز خود از ی خشنرفتارها و رندیگ یم یرار ریثأت

 یاباد.  افازایش مای   شاورش  باه ماردم  تمایا    ،شاود  ینظام کمتر م کی تیمشروع

باه هنگاام    یمادن  ةاحتمال کمتر ویوع منازعا  یبه معنا  یرژهر  شتریب تیمشروع

 (.1396داغی،  )یره است تیبروز محروم

 یماوارد  ]هاا  نارضاایتی [ نهاا یا» :گوید می نهیزم نیا در ،دان ایتصاد ،راغفر نیحس

انفوار کارده اسات. شاورش مادت      ةاست که موجب انباشت شده و جامعه را آماد

 سانا، ی)ا«  یرو باش هبا آن روب  یخواه یاست که صورت گرفته، اما نم یدیزمان مد

27/9/1398.) 

 یقارار یب»به رغ  اساتفاده از عباارت    ی، پژوهشگر اجتماعی،مواهد یمحمدمهد

شاباهت باه    شمارد کاه بای   هایی برای اعتراضات آبان بر تالش کرده ویژگی« طبقه

 نیا در ا» :یسدنو می( 2/9/1398کانال تلگرامی، ) نهیزم نیدر ا یو یست.شورش ن

 یخودآگااه  رناد، یگ یم شک  ها ناجنبش و ها جنبش ابیغ در که ها یقراریب دست

 مشترک یوابیا هدف ست،ین نیمع اعتراض موضوع است، مفقود یطبقات ای یصنف

 و ساازمان  و سااخت  سات، ین انیا م در یاخالیا  آرمان شود، ینم دنبال مشنص و

 و ییمعناا  یوندیپ است، یدرتمند یا توده امواج است، بیغا کپارشهی یدرون منطق

 ایا  یاخالیا  یافقا  و ،ونادد یپ ینما  گریکاد ی به را معترضان یمنفعت یحت و یعاطف

 از دانیا ناام ةهما  یبرا ییها یقراریب نیشن. ستین گشوده رو شیپ یاسیس یآرمان

 جاراب  اسات،  کشانده یپرخاشگر ةآستان به را شانیا حرمان و  خش  که ،استیس

 .«است

 

 یبند جمع .5

 ،یمث  انقالب و جنبش اجتماع ییها دهیپد نییو تب  یتعر یها برا اغلب تالش در

هاا ناام بارده شاده      دهیا پد نیا نیاول و آغاز ةاز شورش و اعتراض به عنوان مرحل

تار   برجسته اریسب دانیجمع حاضر در م یوجه اعتراض 98آبان است. در اعتراضات 

بار تاداوم آن اعتراضاات     یمبنا  یمقطع شواهد نیآن بود. تا ا یها یژگیو گریاز د
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 ایا انقاالب   یهاا  شارط  شیاز پ یکیکه  اعتراضات استمرار ،نیبنابرا ؛گزارش نشده

 رساد  یرو باه نظار ما    نیا ا . ازه اسات مشاهده نشدکنون  تااست  یجنبش اجتماع

از  یحوادث مورد اشاره خاال  یبرا یماعجنبش اجت ایمث  انقالب  یمیکاربرد مفاه

عاام دارد باه اعتراضاات     ةاسات کاه اشاار    یمهومف ی. کنش اعتراضستیاشکال ن

و  یمثا  انقاالب، جنابش اجتمااع     یمیمفااه  ةهم د دربرگیرندةتوان یم ی، وجمع

آنناه    یتوص یبرا یقیمفهوم دی یه  کنش اعتراض  یدل نیبه هم باشد. شورش

وارد  یرادیا ا تاوان  ینم زیاگرشه به کاربرد آن ن ،ستین  یشاهد آن بود 98در آبان 

اعتراضات آباان اشااره    ةنظران دربار همان طور که اغلب صاحب دیشا بنابراینکرد. 

 باشد.   «شورش»حوادث آبان  ی توصی واژه برا نیتر مناسب ،اند داشته

هاای خااص و برجساتة اعتراضاات آباان، باه ادعاای برخای          در عین حال ویژگی

ی یاسام اصغر   فرد کرده است. لرا همان طور که علی به نظران، آن را منحصر صاحب

 نیبا ای  هاا اعتراضاات را باه پدیاده     این ویژگی ،است معتقدشناگ،  سیانی، جامعه

 ن گازارش شناین  ساازد. وی در مصااحبه باا همکاارا     تبدی  می جنبش و شورش

و   یااتحل یباارا یفقاار واژگااان کیاابااا  کاان  یماان فکاار ماا» :کنااد ماای اسااتدالل

یالب  کیخودمان را در   یاگر بنواه ی. ول یاعتراضات مواجه هست یبند شارشوب

است که اگر ماا   نیبود. علتش ه  ا یشورش و جنبش اجتماع نیب یاتفای ، یاوریب

جنابش   هار  در ماثالً   ،یکنا  نییشاخص تع یسر کی یاجتماع یها جنبش یبرا

)هرشناد   هسته   یدلولوژیا کی ،هرشند متکثر وجود دارد یرهبر کی یاعاجتم

 یانسوام فکر کی ،وجود نداشته باشد( یکسانیه   یدلولوژیا نیممکن است در ا

ممکن است به یاول دالپورتاا   که  ساختار دارد نکهیا ای ،ه  وجود دارد یو مطالبات

از   یلا یخ، وجاود دارد  یتعاامل  ةحال شبک به هر یول ،شدبا یررسمیتعام  غ ةشبک

 .« یدیرا در اعتراضات آبان ماه ند ها یژگیو نیا

 مشانص،  یرهبار  مااه،  آباان  اعتراضاات  در» :دهاد  یما  حیتوضا  ادامه دریاسمی 

 کیا  کاه  دهاد  یما  نشان نیا و نداشت وجود مشنص ةمطالب مشنص، التیتشک

 جهات  کیا  از ه  شورش لفظ ،طرف آن از. نبود کلمه کیکالس یمعنا به جنبش
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 در خشاونت  که دارد را یژگیو نیا شورش مثالً. ستین جهت کی از و است درست

 و یگسساتگ  کیا  نکاه یایاا  . بود ه  ماه آبان اعتراضات در که دارد وجود درونش

 شاروع  نیبنز از اعتراضات نیا. دارد وجود ییایجغراف و یمطالبات لحاظ از یتفریات

 مقابلاه  یمشا  لحااظ  به یحت. رفت ه  یاساس ةساختارشکنان یشعارها تا یول شد

 مقابلاه  یانتظاام  یرویا ن باا  و گرفتناد  یما  دسات  باه  اسلحه که ی بودندافراد ه 

 یهاا  یژگا یو نیا ا یعنی. کردند یم زیآم مسالمت اعتراضات که یکسان تا کردند یم

. نداشات  ها   را شاورش  یهاا  یژگیو از یسر کی حال نیع در و داشت را شورش

 محادود  ییایجغراف لحاظ از ه  و یمطالعات و یمفهوم لحاظ از ه  معموالً شورش

 نییپاا  را ناان  متیی یندگو یم شود، یم گران نان که یزمان دیکن فرض مثالً. است

 تمام شورش ای جنبش و شد ح  ندیگو یم همه آمد، نییپا نان متیی یویت. اوریب

 و شود ینم محدود نیبنز به فقط و شود یم شروع نیبنز از اعتراضات نیا یول. شد

 .«کند یم تیسرا ه  گرید مسال  از یلیخ به

از  یوجوهآبان معتقد است اعتراضات  زین ی، پژوهشگر علوم سیاسی،فاطمه صادی 

 انهمکاار  باا مصااحبه   ی درداشاته اسات. و  را جنبش و  شورشها از جمله  کنش

 و جنابش  شاک   ها   ،دارد شاورش  شک  ه  که گفت شود یم» :گوید می گزارش

 مثا   یا وایعاه  کاه  دارد یشورشا  شاک    یا دل نیا.  به یاعتراض کنش شک  ه 

 فاراه   کاه  یا ناه یزم باه  توجاه  با و زند یم را جریه ناگهان نیبنز متیی باالرفتن

 بساتر  کیا  بار  نکهیا  یدل به دارد یجنبش.  شک  شود یم شورش به منور ،هست

 سات ا یجنبشا  بساتر  کی وایع در که یاعتراض بستر نیا. ردیگ یم شک  یاعتراض

 خااص  شاک   کیا  باه  تواند یم زمان هر یاعتراض بستر نیا. است شده فراه  یبالً

 ، وهسات  ه  خرد یاعتراض یها کنش یدارا آبان عیویا یعنی جنبش نیا. دیایدرب

 ما  حتم کردناد  شرکت خرد یاعتراض یها کنش در احتماالً که یکسان از یاریبس

 .«ندا داشته حرور ه  بانآ یاعتراض جنبش در که است
 



 

 تهیدستان شهری در اعتراضات آبان ؛چهارم
 

حراوری جادی و    98در آباان  « تهیدساتان »نظاران معتقدناد کاه     برخی صاحب

در نطاق خاود در مولاس     ،ماردم تهاران   ةعلی مطهری، نمایند اعتراضی داشتند.

اعتراضات خونین آباان   ةبا اشاره به آمارهای نهادهای امنیتی دربار ،شورای اسالمی

هاای فقیار    تاوده  98معترضاان آباان    ،اساگ اعتراف نهادهای اطالعااتی  بر»گفت: 

 .«جامعه بودند و باید فکری به حال آنها بکنی 

یکای از  »گویاد:   نامد و می می« پابرهنگان»اددان، تهیدستان را محسن رنانی، ایتص

نشاینان و   های آبان ماه ورود پابرهنگاان باه اعتراضاات باود. فقارا، حاشایه       ویژگی

پاریر نیساتند و    یرهبار پابرهنگان شیزی برای از دست دادن ندارند. آنها معماوالً  

شاود   باا آنهاا نمای   پریر ننواهناد باود. یعنای     شوند مدیریت ویتی ه  هیوانی می

کنناد، راه   وگو کرد. آنها یا باید به خواستة خود برسند یا تنریب و ناابود مای   گفت

سومی ه  وجود ندارد. بنابراین یا باید به خواستة آنها پاساخ مثبات داده شاود یاا     

 (.1398)رنانی، « سرکوب خونبار شوند

اربرد باود کاه   یکی از مفااهی  پرکا  « تهیدستان شهری»در تحلی  اعتراضات آبان 

نیازمند بازنگری و بازتعری  است. جنبش اجتماعی تهیدستان شهری، در مقایساه  

ترین دلی  این  های اجتماعی، منتصاتی خاص و متفاوت دارد. مه   با دیگر جنبش

تفاوت راه نیافتن روایت تهیدستان از منافعشان به حوزة عمومی است. تهیدساتان  

ه طور کلی فاید هرگونه نهاد بارای بیاان مطالباات    شهری رسانه و ارگان ندارند و ب

ای را یافت که تهیدساتان   بندی هژمونیک هستند. دشوار بتوان لحظه خود در ص 

بازشناساای کننااد و یکاای از « تهیدسااتان شااهری»شااهری خااود را ذیاا  هویاات 

کنشگران جنبشی بدانند که یرار است منافع آنها را پیگیری کند. ایان جنابش در   

یافته است و عملکرد آن از منطقای   های خود فاید یک ساختار سازمان بیشتر وهله

 .(3: 1396کند )نادری و دلورانی،  تصادفی تبعیت می
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نیز تهیدساتان   57ترین جنبش انقالبی ایران معاصر، یعنی انقالب  در کوران بزرگ

شهری در آخرین لحظات انقالب به این جنبش پیوستند. دلی  آن نیز موج جدیاد  

های منتهی به انقاالب باود    ویژه در تهران در سال های غیررسمی به تنریب اسکان

(. آص  16و دولت شد )همان:  که سبب مقاومت و ایواد درگیری میان تهیدستان

های خیابانی جنابش تهیدساتان    سیاستشناگ، در اثر خود با عنوان  بیات، جامعه
مقولة تهیدست یک مفهوم ایتصادی نیسات و در درجاة اول   »نویسد:  می در ایران

به هویتی فرهنگی و اجتماعی اشاره دارد. اعرای این گروه، که ماا آنهاا را گااهی    

نامی ، اساسااً باه دلیا  درآماد      های فاید امتیاز می اهی گروهتهیدستان شهری و گ

پایین، مهاارت پاایین و جایگااه اجتمااعی پاایین و شارایط ناامنشاان شناساایی         

نیاز گااهی بارای توصای       "ای باودن  حاشایه "شوند. واژة شدیداً مورد انتقااد   می

 (.55-54: 1379)بیات، « شود تهیدستان به کار گرفته می

 

 تهیدست کیست؟ .1

گاردد کاه در    مای  های نوسازی عصر پهلوی باز ریشة این گروه اجتماعی به سیاست

نتیوة مدرنیزاسیون در ایران، رشد سریع شهرنشینی، مهاجرت باه شاهرها، ایوااد    

طبقات اجتماعی جدید و افزایش عماومی درآمادها پدیاد آماد و در هماان حاال       

عیات شاهری شاد    نشینی ایتصادی و اجتماعی بنش وسیعی از جم موجب حاشیه

بنادی مادرن    (. به زع  بیات، تهیدستان جدید حاص  نظام الیاه 55: 1379)بیات، 

کا  جاایش را باه     بنادی سانتی کا     هستند. از اوای  یرن بیست  به این ساو الیاه  

داد. پیوستن ایران به ایتصااد جهاانی باه هماراه ایوااد      « ساختار طبقاتی دوگانه»

عی جدیدی منتهی شد که عمادتاً در یالاب   بندی اجتما ای به گروه صنعت کارخانه

یک طبقة متوسط مدرن، یک طبقة کارگر و یک بوروکراسای مادرن، کاه همگای     

گر شد. بیات این تغییرات اجتمااعی را باا ناوعی     ساکن مناطق شهری بودند، جلوه

مدرنیزاسیون رفتار و سلوک شهری، الگوی سکونت و مسکن و سااختار اجتمااعی   

را   ای تغییر کرد که برخی آن ظر او، الگوی سنتی جامعه به گونهداند. از ن همراه می
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هایی مانند ناهمگونی یومی و تبااری، تمایا     های جدید نامیدند که با ویژگی محله

ها، مرایبات از امااکن عماومی، مشاارکت در کاار جامعاه و        به مدرنیزاسیون سنت

 شود )همان(. کنترل دولت بر نظ  عمومی مشنص می

، «حیاات تهیدساتان شاهری   »ماالوو، ایتصااددان، در نشساتی باا عناوان      محمد 

از سه منبع اصلی  افرادی که مطلقاً»کند:  تهیدستان شهری را این گونه تعری  می

 ،واجد ارزش مبادله در بازار کاار  مادی، دانش و مهارت انسانیِ ةیدرت یعنی سرمای

نابرخوردارنااد  ،ر نهادهاا خاواه در نهااد دولاات و خاواه در ساای     ،و ایتادار ساازمانی  

ای باوده کاه بنشای از     باه گوناه    تهیدستان هستند. یعنی توزیع یدرت در جامعاه 

کاارگر   ةجامعه از این سه منبع یدرت نابرخوردار هساتند و در نتیواه مثا  طبقا    

 ةنیروی کار در بازارند، با ایان تفااوت کاه طبقا     ةمین معاش ناگزیر از عرضأبرای ت

دارد.  را بااالتری از داناش و مهاارت   ة ساتان شاهری درجا   کارگر در ییاگ با تهید

همننین در بسیاری از موارد به دالی  گوناگون مث  رکاود و کساادی تهیدساتان    

نیروی کارشان هستند، اما تقاضایی برای ایان نیاروی کاار نیسات.      ةمای  به عرض

همننین تهیدستان از سه نوع منبع حمایت در حدی کاه اساتانداردهای تاارینی    

کناد نابرخوردارناد.    شده کفایت می عارف برای نی  به یک سطح زندگی شناختهمت

هاای نهادهاای    حمایات  ،اجتماعی دولت باه حاد کفایات؛ ثانیااً     های حمایت ،اوالً

حمایات   ،ثالثااً  و گیر موجود در جامعه مث  نهاد خاانواده و محلاه؛   اجتماعی ضربه

ق تهیدستان شهری دستفروشان، یدامدنی به حد کفایت. مص ةانواع نهادهای جامع

ثباات کاار،    فایاد  گرد، موتورسواران معیشتی، کاارگران روزمازد    فروشندگان دوره

ساکن در شهرهای بزرگ،  ةهای وسیعی از بیکاران، مهاجران روستایی فقرزد بنش

نظاایر   نشیان شهری و ها، کودکان کار، حاشیه خواب کارگران ناماهر، گدایان، کارتن

ایان  پیشاانی  بهره بودن از منابع یدرت مرکور وضعیتی است که بر  هستند. بی آن

تهیدستان ری  خورده است و خصلتی ساختاری دارد و به اختیار خاود تهیدساتان   

الگوی توزیع منابع یادرت یاک وضاعیت ایساتا و ثابات و       ،نیست. به همین ییاگ

ییار  هاایی کاه ذکار شاد تغ     از طریق تغییار حمایات   اًغیرمتحرک نیست و مستمر
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وضعیت تهیدستان ساختاری است و خاود تهیدساتان در    ،یابد. به عبارت دیگر می

 (.15/7/1396، اعتماد)روزنامة  «گیری آن نقشی ندارند شک 

های یاومیتی،   هایی دارند مانند تفاوت تهیدستان شهری در نظر آص  بیات ویژگی

رفتاه   فتاه شاود ر  فرهنگی، زبانی، شغلی و غیره با جماعات مرکزی کاه سابب مای   

(. تهیدستان کسانی هستند کاه خاواه   1379شوند )بیات، « کاست»تبدی  به یک 

از طبقة کارگر باشند و خواه از طبقة متوسط، به لحااظ زنادگی کاردن در دنیاای     

 (.1383اند )بیات و همکاران،  مدرن و با ضوابط مدرن به غایت ناتوان

ر، فرودسات و نظاایر آنهاا در    نشین، فق های پربسامدی مانند تهیدست، حاشیه واژه

نظاران علاوم اجتمااعی باه جاای       اغلب کارهای آکادمیک و اظهارنظرهای صاحب

ازای ایان مفااهی     روند. از این رو، الزم است روشن شود که مابه یکدیگر به کار می

شاود. البتاه ایان     تعری  مای « سرمایه»در ایران شیست و هریک در پیوند با کدام 

 با یکدیگر ندارند و دارای خصوصیات مشترک فراوانی هستند.  ها مرز روشنی  واژه

؛ صاادیی،  1379باه کاار رفتاه اسات )بیاات،       poorمعاادل واژة  « تهیدست»گاه 

را نیز به همین معناا باه کاار بارده اسات )بیاات،        subaltern(. بیات واژة 1398

شاده   بارای ایان مفهاوم اساتفاده      poor(. در متون انگلیسی غالبااً از واژة  2000

povertyعموماً در متون علوم اجتمااعی از واژة  « فقر»است. برای واژة 
، و بارای  1

slumاز واژة « نشینی حاشیه»
شود. در ادبیات جمهوری اسالمی نیاز   استفاده می 2

رود کاه از ابتادای    باه کاار مای   « تهیدساتان »به جای « مسترعفین»معموالً واژة 

گراهاا   و همننین مقابله با ادبیات شپ انقالب به جهت کسب ایبال نظر تهیدستان

(. باا بررسای مفهاوم تهیدسات باه      1379مورد استفاده یرار گرفته اسات )بیاات،   

 رسی . تری از موضوع می شناخت دییق

نشاینان را نبایاد    ( و حاشایه poorمانول  کاستلز معتقد است تهیدستان یا فقارا ) 

                                                
1 See Beall, 1993; Gunder Frank, 1965. 
2 See Moitra, 1991; Davis, 2007. 
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تار آنکاه    اند. دییاق  شده یکی گرفت، بلکه تهیدستان در درون جامعة شهری ادغام

اند، بدین معنا که به لحاظ ایتصادی استثمار، باه لحااظ    ای شده تهیدستان حاشیه

اناد   سیاسی سرکوب، به لحاظ اجتماعی بادنام، و باه لحااظ فرهنگای طارد شاده      

داناد و معتقاد اسات     (. بیات تهیدساتی را محصاول مدرنیتاه مای    1398)صادیی، 

کنند که بسایاری از ایان    نظام خاص اعمال میبوروکراسی و نهادهای مدرن نوعی 

آیند. مدرنیتاه یاک هساتی پرهزیناه و مساتلزم تواناایی        مردمان از پس آن برنمی

آیناد و   های زندگی است که برخی از عهدة آن برنمی انطباق با انواع رفتارها و شیوه

 (. صاادیی نیاز تهیدساتی را در   1379گیرند )بیاات،   و در گروه تهیدستان یرار می

کناد.   طلبی بازار فه  مای  های تعدی  ساختاری، نولیبرالی و توسعه پیوند با سیاست

، باین طبقاة   تهیدستان شاهری  زندگی روزمرةاو همننین در فص  ننست کتاب 

کند که طبقة کارگر طبقة مولاد اسات،    کارگر و تهیدستان این طور مرزگراری می

بااً از طریاق مشااغ  غیررسامی     اما تهیدستان در فرایند تولید حرور ندارند و غال

(. پیتر لوید نیز نظار مشاابهی دارد و معتقاد    1398کنند )صادیی،  امرار معاش می

شاود   نشینی و تهیدساتی مای   است روند رشد نولیبرالیس  موجب گسترش حاشیه

 (.  1393)لوید، 

های اخیر، به صورت فزایناده، بنشای از    در سال»کند:  صادیی همننین تأکید می

سط شهری به ص  تهیدساتان پیوساته کاه دلیا  عمادة آن رونادهای       طبقة متو

ضدونقیض گسترش بازار آموزش و انقباض بازار کار باوده اسات. شامار زیاادی از     

کردگان دانشاگاهی تحات فشاارهای ایتصاادی باه ناشاار در        کارمندان و تحصی 

معیشاتی خیاباانی روی    کنند یاا باه مشااغ  زیسات     مناطق فقیرنشین زندگی می

توان به اعرای ماهر طبقة کارگر و خرده بورژوازی اشااره   اند. عاله بر این، می دهآور

وکار در بنش تولید و صنعت را دارند اما باه دالیلای مانناد     کرد که پیشینة کسب

ها کاار   اند. این گروه اخراج یا ورشکستگی، مویعیت نسبتاً امن خود را از دست داده

رهنگیِ در حال مدرن شدن را که با نظ  بازار و های ایتصادی و ف و زندگی در نظام

یابناد. بناابراین از ایان ترتیباات اجتمااعی       شود دشوار می بوروکراسی توصی  می
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وجوی روابط و نهادهای بادی  خودماانی یاا غیررسامی      شوند و به جست خارج می

جهاانی بادی     ای یا غیررسمی، شیوة زندگی یا زیسات  آیند. یلمروهای حاشیه برمی

داری امکاان   ای نسبی با نظ  مدرن سارمایه  ماندگان است تا در فاصله ی محرومبرا

بقا یابند. تهیدستان با بنیان نهاادن روابطشاان بار دادوساتد متقابا  و اعتمااد و       

هاای مادرن از نفاع شنصای و یواعاد معاین و یراردادهاا(،         مراکره )و نه برداشت

و نهادهای بوروکراتیک مادرن  های دولت  المقدور خارج از مرزها و محدودیت حتی

وجاوی   کنند. شمار عظیمی از فرودستان شهری اگر ننواهناد باه جسات    عم  می

یا کارهاای   "ایتصاد در هوای آزاد"کسب حمایت از بستگانشان برآیند، ناشارند به 

معیشتی خیابانی متوسا  شاوند. در اینواا فراای عماومی یاک دارایای و         زیست

آید تا به بقا اداماه دهناد و زنادگی خاود را      شمار میسرمایة حیاتی برای افراد به 

 (.  1398)صادیی، « بازتولید کنند

هاای ایتصاادی    بنابراین تهیدستی، به رغ  آنکه سرمنشأ ایتصادی دارد، بر ویژگای 

  های فرهنگی و اجتماعی است. واژة های آن براساگ سرمایه تأکید ندارد و شاخص

subaltern  (، که 2016شود )کوجات،  نیز گاه به همین مفهوم در نظر گرفته می

 اند. نیز گرفته« فرودست»البته برخی آن را به معنای 
 

 فقر و تهیدستی در ایران .2

ریاز  نیاروی کاار     های پایانی یرن بیست  به دالیلی مانند سر توسعة شهری در دهه

ة ایتصادی در دهة هشتاد های توسع مناطق روستایی به شهر و ناکارآمدی سیاست

تدریج به نتایوی همنون  انتقال کانون فقر از روستا به شهر و افزوده شادن بار    به

های در حال توسعه، منتهای شاد.    خصوص در کشور پریر، به های آسیب تعداد گروه

شاود   یااد مای  « فقار شاهری  »یاا  « شاهری شادن فقار   »از این پدیده باا عناوان   

 (.  127: 1381پور،  )جواهری

نشاینان، افاراد طبقاة     محروماان، حاشایه   98رسد در اعتراضاات آباان    به نظر می

اناد،   واساطة شارایط ایتصاادی فرودسات شاده      های گرشته کاه باه    متوسط سال
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اناد   وجاوی کاار نااموفق باوده     بگیران دولت، و افراد بیکااری کاه در جسات    حقوق

 (.11/10/1398راغفر، سایت ایرنا، اند ) جمعیت معترضان را تشکی  داده

بر این اساگ منحصر کردن عل  اعتراضات به افزایش ییمت بنازین یاا اصارار بار     

توطئه خواندن روند حوادث پس از افزایش ییمت بنزین خطا است. عل  و عواما   

، را باید در مطالبات 98و آبان  96ویژه اعتراضات دی   های اخیر، به اعتراضات سال

 ةکباار ی و یبرابار  ساه  شیافزا. وجو کرد ستتر ج شده در طی سالیان پیش انباشته

 طبقاات  و فرودسات  کاارگر،   ،یضاع  طبقاات  باه شوک جدی  یطعاً نیبنز متیی

اما این به معنای آن نیست که علت تامة اعتراضاات را منحصاراً    کرد وارد متوسط

 شوک ناشی از افزایش ییمت بنزین بدانی .  

اسات.    ها مواجاه باوده   پریری شهر مهاجرهای اخیر با رشد ششمگیر  ایران در دهه

رویه از روستا به شهر و رشد جمعیت شهری، در شرایطی که امکاناات   مهاجرت بی

و تسهیالت برای زندگی متناسب با جمعیت وجود ندارد، نابرابری و فقر فزایناده را  

های جاری به ایان فقار و    است. پس از جنگ، سیاست های کشور ری  زده  در شهر

 وارد کرد. های محروم به شدت آسیب  ری دامن زد و به زندگی گروهنابراب

 

 شکاف هیینه ا درآمد خانوارهای شهری

ها از ساال   ها و خدمات مصرفی خانوار مقایسة درآمد خانوارها با شاخص ییمت کاال

ها نسبت به افازایش درآماد و    گویای سرعت بیشتر افزایش ییمت 1396تا  1390

های شهری است که حکایت از فقیرتر شادن فقیاران و    ارکاهش یدرت خرید خانو

 (.2و  1های اجتماعی دارد )جدول  بیشتر شدن شکاف
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حسب انواع منابع تأمین  ساالنة یک خانوار شهری و روستایی بر  . متوسط درآمد1جدول 

 درآمد )هیار ریال(
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حسب انواع منابع تأمین  روستایی برساالنة یک خانوار شهری و   . متوسط درآمد1جدول ادامة 

 درآمد )هیار ریال(

 

 
 1396منبع: سالنامة آماری کشور، 
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های اصلی به  . شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در گروه2جدول 

 (1395-100تفکیک ماه )

 
 1396منبع: سالنامة آماری کشور، 

هاای بهداشات و ساالمت و     در کنار هزینههای مورد اشاره تورم و بیکاری،  در سال

آموزش، و همین طور جمعیت خانوار از عوام  مؤثر در افازایش فقار باوده اسات.     

 خاانوار شاام  افازایش    اجتماعی و ایتصادی ویژگی پنج دهد تحقیقات نشان می

 یاا  شاغ   نداشتن  خانوار، سرپرست تحصیالت سطح پایین بودن خانوار، جمعیت

سرپرست از عواملی است کاه احتماال فقیار     بودن زن و کار، ربازا در فعالیت عدم

 (.7: 1396دهد )فاطمی اردستانی،  شدن خانوار را افزایش می

 

 خط فقر مطلق
)مرکاز  نااتوانی در کساب حادای  اساتاندارد زنادگی       عباارت اسات از  فقر مطلق 
(. خط فقر مطلق عبارت است از میزان 1397های مولس شورای اسالمی،  پژوهش

 1397برآورد خط فقر در تابستان حدای  درآمد کافی برای تأمین نیازهای اساسی. 
اسااگ ارزیاابی مرکاز     بار  دارد. هاا نشان از کاهش یاب  توجه یادرت خریاد خانوار  

از  1395 خط فقار در ساال   ةمحاسب( 1397های مولس شورای اسالمی ) پژوهش
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سابد معاادل تاأمین     ةهزینا  اساگ و بر (با تکرار« )حدای  نیازهای اساسی»روش 
( های خاوراکی باه کا     نسبت هزینه)ضریب انگ   با استفاده از کیلوکالری  2100

( اسات  آبای رناگ  )شهرستان تهران  متعلق بهرین خط فقر ماهیانه التبا نشان داده
 و هفتااد  و میلیاون  شهاار نفاره دو   برای یک خاانوار  1395که در سال ( 3)نقشة 

 و هفتصاد  و میلیاون  در حادود دو  1397 شش هزار تومان محاسبه و در تابستان
یاب  توجه آنکه خط فقر تهاران   ةهشت هزار تومان برآورد شده است. نکت و بیست

هزار تومان بارای یاک    300در حدود  1397نسبت به بهار  1397تنها در تابستان 
یرار گرفتن افراد بیشتری  ةدهند تواند نشان خانوار شهار نفره افزایش داشته که می

با توجاه باه اینکاه فقارا     . باشد 1397سال فاصلة یک فص  در در زیر خط فقر در 
های خود را باه گاروه خاوراکی     سه  بیشتری از هزینه نسبت به سایر افراد جامعه

رشاد یابا  توجاه شااخص ییمات       با توجه به شدهبینی  دهند، پیش تنصیص می
های گرشته، خاط   نسبت به سال 1397ها نظیر گروه خوراکی در سال  برخی گروه

رو باشاد. همنناین خاط     با مقدار رشد بیشتری روباه  1397سال  ةفقر نیز در ادام
آن برای شهرستان تهاران   ةمقدار سران ونیز محاسبه  1397فقر معادل با شهریور 

دو میلیون و  هزار تومان و برای خانوار شهار نفره حدود هیک میلیون و پنوا حدود
ف نسابتاً  العاد از تهاران، باا اخات    ه اسات. ب هزار تومان برآورد شد هشتصد و پنواه

هشات شهرساتان   (، هزار تومان برای یک خانوار شهار نفره 900در حدود )زیادی 
در ایان  اناد.   ی یاک میلیاون نفار دارناد یارار گرفتاه      البزرگ کشور که جمعیت با

ده هازار توماان    و هشتصد و  میلیون  یک 1397ها، خط فقر در تابستان  شهرستان
 200افزایشی در حدود  ،1397برای خانوار شهار نفره برآورد شده که نسبت به بهار 

 ةهزار توماان افازایش در هزینا    200هزار تومان داشته است. باید توجه داشت که 
طور معماول مشااغ      است زیرا به برای فقرا سبد خط فقر ری  بسیار یاب  توجهی

وری پایین و درآمد ثابت یارار دارد   مشاغ  با بهره ةهای درآمدی در دست این گروه
همننین بیشترین نرخ رشد خاط   دهد. می که به سنتی افزایش درآمد در آنها رخ

اول  ةسبز رنگ که در رد ةدر خوش 1396نسبت به تابستان  1397فقر در تابستان 
های موجود در این خوشه  . خط فقر برای استاناست رخ داده یرار داردی  خط فقر ر

نه هزار تومان رسایده کاه    و هشتاد و به یک میلیون و شهارصد 1397در تابستان 
 .(3)جدول  درصدی نسبت به مدت مشابه سال یب  داشته است 25.8 رشد
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 1398های مولس شورای اسالمی،  منبع: مرکز پژوهش

 بندی مناطق شهری کشور . خوشه3نقشة 

 بندی مناطق شهری کشور . خوشه3جدول 

 
 1398های مولس شورای اسالمی،  منبع: مرکز پژوهش
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تر از مطالعة پیشین است، سازمان مدیریت  بینانه در برآورد دیگری که یدری خوش
پانج   باا  برابار را  در منااطق شاهری   ریا تعداد خانوارهای فق( 1395ریزی ) و برنامه

 اسات گزارش کارده  شش خانوار  و تادششش هزار و ه و ششصد و شه  و ونیلیم
درصد خانوارها زیر خط  31.15توان نتیوه گرفت که  بر این اساگ می. (4)جدول 

   فقر یرار دارند.
 1395شهری در سال  ةفقر در جامع رخطیبرآورد تعداد خانوارهای ز. 4 جدول

 

فقیر روستایی در مطالعة مورد اشاره نشان داد تعداد نتایج برآورد تعداد خانوارهای 
صد و هشتاد و هشت هزار و نهصاد و ناود    این خانوارها برابر با یک میلیون و شهار

درصد خانوارهای روستایی زیر خاط   24.53(. به این ترتیب 5خانوار است )جدول 
 فقر یرار دارند.

 1395در سال  روستایی ةعفقر در جام رخطیبرآورد تعداد خانوارهای ز .5 جدول

 
 

 بعدی خط فقر چند
شااخص فقار   (، 1396مولاس شاورای اساالمی )     هاای  مرکز پاژوهش  در گزارش
ایان  در . ه اسات اول تا پنو  توسعه محاسابه شاد   ةهای برنام طی سال شندبعدی
رفاتن   باه مدرساه   وضاعیت ساواد سرپرسات خاانواده و    ) آموزشد سه بع ،مطالعه

سترسی به بارق،  )د استاندارد زندگی(، و سوءتغریه)مت الس(، ساله16تا  6کودکان 
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( در و مالکیات دارایای   ،دسترسی به آب سال ، تراک  جمعیت، سوخت برای پنت و پز
نتایج این گزارش نشاان  (. 6بعدی در ایران در نظر گرفته شد )جدول  محاسبة فقر شند

و از  یش یافتاه افازا  اولیاه هاای   در ساال  در مناطق شاهری  فقر شندبعدی دهد که می
کاه   یدهرسا  1373درصاد در ساال    41باه حادود    1370درصاد در ساال    27حدود 

هاای ماورد بررسای     برای خانوارهای شهری در طول سال بیشترین میزان این شاخص
اول  ةبرناما  هاای تعادی  در   اجرای سیاسات  این روندعلت  دهد شواهد نشان می است.

. در بزرگای افازایش یافات     جهشبا ها  نرخ ارز و ییمت مقطعدر آن  بوده است.توسعه 
مت و الساا ابعاااد منتلاا  آمااوزش،  دردرصااد خانوارهااا  41باایش از  ،1373سااال 

هاای بعاد تاا ساال      اناد. ایان شااخص در ساال     استانداردهای زندگی دشار فقار باوده  
 باه اساتثنای ساال    1393تاا   1387اما از سال  تقریباً باثباتی داشته است،روند 1387
درصاد   32باه حادود    1393کاه در ساال     طاوری   باه  داشته،روندی افزایشی  1389

هاا   در پی اجرای سیاست هدفمندی یارانه و رکود البا  تواند تورم رسیده که علت آن می
 (.  3-1)نمودار  های ایتصادی باشد و تحری 

 . ابعاد فقر و نشانگرهای هریک در شاخص جهانی فقر چندبعدی6جدول 

 
 1395عینیان و سوری، منبع: 
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  1398های مولس شورای اسالمی،  منبع: مرکز پژوهش

 (1393 -1370. شدت فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران  )1نمودار 

 

 

 

 
  1398های مولس شورای اسالمی،  منبع: مرکز پژوهش

 اقتصادیفقر چندبعدی روستایی و شهری و رشد  . روند تغییرات شاخص2نمودار 

(1370- 1393) 
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  1398های مولس شورای اسالمی،  منبع: مرکز پژوهش

 (1393 -1370. روند تغییرات شاخص فقر چندبعدی روستایی و شهری و تور  )3نمودار 

 
تر خواهد بود که نرخ فقر در طول زماان   کننده کشور زمانی نگران هروجود فقر در 

افاراد   نداشته باشاد زیارا باه ایان ترتیاب      کاهشمنتل  ایتصادی  های هدورو در 
را گرشت زمان از فقر خارج شوند. این امر پایداری فقر  اتوانند ب میگرفتار در فقر ن

(. برخای از  1398هاای مولاس شاورای اساالمی،      )مرکز پاژوهش  دوش میموجب 
 اند از: کشور عبارتی  پایداری فقر در دال

معنای فراه  کاردن    راگیر بهرشد ف :عدم توجه به فراگیری رشد ایتصادی -
جهت مشارکت در ایواد رشد ایتصاادی   در های برابر برای همگان فرصت
مندی از مواهب رشد اسات. باا افازایش رشاد ایتصاادی، افازایش        و بهره
هاا و خلاق    وری نیروی کار، رفع تبعیض گراری مولد، افزایش بهره سرمایه
 ؛افتتوان به رشد فراگیر دست ی های اشتغال می فرصت

های آماوزش   های مورد نیاز بازار با مهارت سازی مهارت نبود نظام متناسب -
فقارا در   الیتوماع باا   :داده شده در مراکز آموزشی رسامی و غیررسامی  

جواناان   الیمهارت اندک یا بدون مهارت و نیز سه  باا  نیازمند های شغ 
یاابی  نظاام ارز  حااکی از فقادان  در میان فقارا   الت باالتحصی دارایبیکار 
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 است؛ها و تشنیص نیازهای بازار کار  مهارت
 ی؛های رسمی و غیررسم عدم توجه به کیفیت آموزش -
هاای حماایتی و    های نظارت و ارزیابی اثربنشای در طارح  سازوکارضع   -

   ؛زایی اشتغال
زایای و   هاای حماایتی، اشاتغال    فعالیت ةریزی مرکزی در زمین نبود برنامه -

  ؛کاهش فقر
   ؛ت بانکیالتسهی دسترسی نامتوازن به -
 ؛کشوری کشوری و برون درون ةنشد ریزی های نامناسب و برنامه مهاجرت -
 ؛رفتن نرخ شهرنشینی االب -
کرده از کشور و ورود نیروی کاار سااده و    خروج افراد متنصص و تحصی  -

 ؛ارزان به کشور
نیازمناد خادمات بازنشساتگی و     ساالِ  55ی االرشد جمعیات باا سان با     -

 ؛ای بیمه
 ؛بیکار یا خارج از بازار کار ی جوانان در سن کارِالانرخ رشد ب -
 ؛از آنناشی نرخ ارز و انتظارات تورمی  ةروی افزایش ناگهانی و بی -
سطح ایتصادی و اجتماعی مناطق در افزایش ضریب  یعدم توجه به ارتقا -

 ؛های اساسی دسترسی به زیرساخت
ناامطلوب  ریازی مناساب بارای کااهش اثارات       نگری و برناماه  عدم آینده -

 )همان(. های خارجی احتمالی برخورد با تکانه

 

 شاخص فقر چندبعدی
های کشور محاسبه  شااخص جهااانی فقاار شندبعاادی بارای استان 7جدول  در

ها از غناای بااه فقیااار در     استان ،ده است. در ستون آخار این جدولشو گزارش 
 3هاای کشاور و گاروه     انتارین اسات   غنی 1اند. گروه  بندی شده ساه گااروه طبقه

البارز یاارار    اساتان  استان تهاران و  ،های غنی ها هستند. در صدر استان فقیرترین
و سیسااتان و بلوشسااتان    نظیر کردستاان، خراساان جناوبی یهای دارند و استان

 .ندشو از فقیارترین مناطق کشور محسوب می
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 های کشور . شاخص فقر چندبعدی در استان7جدول 

 
 1396های مولس شورای اسالمی،  مرکز پژوهشمنبع: 

فقر  وعیش زانیم( 8 جدولالمللی پژوهش فقر تاونسند ) براساگ گزارش مرکز بین

خاط   دهاد  ینشاان ما   نهیبه تیاز شاخص محروم 50و  40با استفاده از دو مقدار 

 2.1 گروه برابار باا   نیا یبرا نیانگیم ةدرآمد خانوار با محاسب ةشد یساز فقر معادل

 یدر صاورت  ،شاود  یدرصد م 32برابر با  یخط فقر شندبعد 4+. با استنفر  ونیلیم

فقار در   وعی. شا ابدی یکاهش م یرانیا یدرصد از خانوارها 24نرخ به  نیا 5که با +

)گاوردون   است شتریحدود سه برابر ب یبا مناطق شهر سهیدر مقا ییمناطق روستا

 .(2017و همکاران، 
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 بعدی ر چند. نرخ های شایع فق8جدول 

 

 ةشااد  یو درآمااد تعااد تیاانماااگر محروم 16فقاار خااانوار شااام   یینهااا ةساانو

درصاد   32نرخ فقر   ،یریدر نظر بگ 4را +خانوار است. اگر آستانه  ةشد یساز معادل

 یهاا  داده یبارا  ایا و پا قیا مناساب، دی  وایعااً  یشنهادیپ یها سنوه نیشود. ا یم

گرشاته   ةدها  کیا  یطا  رانیا ا ةجامعا هستند، اما  1384شده در سال  یآور جمع

 یهاا  کاه ضارورت دارد از داده   یطاور ه کارده اسات با    یا یاب  مالحظاه  راتییتغ

در ساطح   یتر از فقر شندبعاد روز هتر و ب مناسب نیتنم کی ةمحاسب یبرا دتریجد

 .)همان( شود استفاده خانوار

 

 فقرای جوان

 1384هاای   در سالهرم سنای جمعیت و سه  فقرای هر گروه سنی را  4 نماودار

سها  مردان در جمعیت هار گاروه   ،در ایان نماودار کرده است. ترسیا  1393و 

رناگ   گازارش شده و نوار ک پ سنی در سمت راست و سها  زناان در سامت شا

میاانی نیاز سه  فقارای هار گااروه سانی را بااه تفکیااک زن و مااارد نشااان        

مااورد باااررسی    ةی دها یی و انتهاایاین هرم در دو سال ابتادا ةقایسم د.دها یما

توجهی  های سنی افازایش یاب  دهاد کاه نارخ فقاار در تماامی گروه نشاان مای

 1393با هرم سانی ساال  1384هارم سنی جمعیت در سال  ةیافته است. مقایس

ورود باه  وایع سن که در ،سالگی 35-20نشان از تراکا  جمعیت کشور در سنین 

ساال   5کمتار از   کودکان ةیافت سه  افزایش ،وه بر اینالع. باازار کااار اسات، دارد
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پادر و ماادرهای  به حااکی از ورود ماوج جدید کااودکان متعلاق 1393در سال 

جاوان است. پدر و مادرهایی که اگر اکنون باه شاغ  مناساب و درآماد مکفااای      

د فرزندانی تااوانا پرورش دهنااد و تنهاااا بارر   توانن نمی ،دسترسی نداشاته باشند

 .کنند خااانوارهای فقیاار آینده را آبیاااری می

 
 1395منبع: عینیان و سوری، 

 . هر  سنی جمعیت و فقر4نمودار 
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 تهیدستان، فقرا و اعتراضات آبان .3

های منتل  کشور پراکناده باوده    دهد اعتراضات آبان در بنش ها نشان می گزارش

هاای اصالی    های تهران و البرز باا کمتارین میازان فقار جازو کاانون       است. استان 

رفتند. در مقاب ، در مناطقی مثا  خراساان جناوبی کاه در      شمار می اعتراضات به 

رو،   تر باود. از ایان   ر محدودهای کشور است اعتراضات بسیا ردی  فقیرترین استان

ناپریر اسات، در هماان    های فقیر و نابرخوردار در اعتراضات انکار اگرشه نقش گروه

توان عوام  بروز اعتراضات را منحصر به فقر دانست، و نباید نقش عواما    حال نمی

ای را نیز از نظر دور  های منطقه دیگر نارضایتی از جمله نابرابری، تبعیض، و ویژگی

هاایی   ها، سیاسات  بر عدم تأمین حدای  نیاز  ترین مناطق نیز، عالوه اشت. در فقیرد

هایی برای رهاایی و   ساخت دهد و فقدان زیر که طبقة محروم را تحت فشار یرار می

 کنندة بروز شورش باشد.   تواند تبیین رفت از شرایط دشوار می برون

راضات در مناطق باا فقار   تری برای تحلی   اعت شارشوب جامع« محرومیت نسبی»

کمتر است. محرومیت نسبی احساگ محرومیت ناشی از نابرابری و شکاف طبقاتی 

خاود   ،اشرافیت در تهران و شهرهای بازرگ  ةرژ»در جامعه است. بنا بر نظر راغفر: 

کاه اتفایاات   دهد  آمار و اریام نشان می است. و شورش ترین عام  ایواد نفرت مه 

واکنش مردم به افزایش ییمت بنزین نیست، بلکه واکانش   داده در سال جاری، رخ

و رهاا  های دولات،   ، منارج و سیاستبه سه دهه سرکوب دستمزد نیروی کار آنان

گری مبترل در جامعه است که نابرابری را در بین ماردم   کردن یک جریان اشرافی

 (.11/10/1398)راغفر، سایت ایرنا، « است دامن زده

ی ایتصااد  و یاسا یس یهاا  در شکاف شهیر ن، اعتراضات آباننظرا به اعتقاد صاحب

 از جانباه  هماه  ةتوساع  یکناد و ،رپاسانگو یناکاارا و غ  ز،یآم ضیتبع ی. حکمراندارد

شناگ، در ایان   پور، جامعه عوام  ویوع اعتراضات در جوامع است. حمیدرضا جالیی

مادام طبقاة   هایی کاه   ها، در کنار سیاست عدم تأمین حدای  نیاز»گوید:  زمینه می

دهد و شکاف طبقااتی و ناابرابری نتیواة آن اسات،      محروم را تحت فشار یرار می

باه  را جامعاه   رفت از شرایط وجود داشاته باشاد،   آنکه راهی برای رهایی و برون بی
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باه   یابیدسات ناعادالناه و عادم    عیا توز ی، که ناشی ازاز دست دادن توانمند دلی 

نامید. در  "یی فقرفرا ةتل" آن را توان یه مک کند می یشدگ دشار یف  است، منابع

ای که  بینی و ناگزیر است، پدیده ای یاب  پیش این شرایط، شورش و اعتراض پدیده

به ویوع پیوست. افزایش نارخ تاورم،    96با فاصلة نسبتاً کوتاهی از دی  98در آبان 

ار پدیدة رشد یاب  توجه گرانی،کاهش رشد ایتصادی، افزایش تعداد بیکاران، در کن

هاای بازرگ    افزایش جمعیت که بنش زیادی از آن با اهاداف ایتصاادی باه شاهر    

های الزم برای آن مهیا نشده اسات، باه    شود، در شرایطی که زیرساخت سرازیر می

شدن مهاجران برحسب یومیت، زبان و غیره، افزایش نرخ بیکاری در شاهر،   کلونی 

حصولی نامبارک همنون فقر منوار  تر شدن م گران شدن مسکن، و نهایتاً گسترده

ای که ظهور آن در منااطق شاهری متاأخر و نوظهاور محساوب       شده است. پدیده

 (.13/10/1398)سایت ایران آنالین، « شود می

شاناگ، در تبیاین ایان وضاعیت از مفهاومی باا عناوان         محسن گودرزی، جامعاه 

 تیعاسات کاه از وضا    یشاهروند  یشاهروند عاصا  »کند:  یاد می« شهروند عاصی»

 یاناداز  و شش  ،است یکشور و جامعه ناراض ةادار ةویخود خسته شده، از ش یزندگ

همنناان   ،نیسات او یاب  تحما    یبرا یتیوضعشنین . ندیب یخود نم یزندگ یبرا

کاه نهادهاا و   ی ها  باه این  دیا و ام نادارد،  تیوضاع  رییا تغ یبارا  ی ها  یادرت  که

. شاهروند  نیسات  کنناد باو  تیبهبود وضاع  یبرا یبتوانند کار یرسم یها استیس

. خواهاد  یرا نما  یطیشارا  نیکه شن داند یو م کند یم یموجود را نف طیشرا یعاص

، باا  "مارگ بار فسااد   " ای "یمرگ بر گران" :دهند یمعترض شعار م تیجمع یویت

 تیاز وضع ی. شهروند عاصکنند یم یاند نف را که در آن گرفتار شده یطیخش  شرا

 ناد، راگر یرا ما  یسانت  یکه زنادگ  یدر حال و  ستوه آمدهط خود به یجامعه و شرا

و از  تار  نیخود خشامگ  تیکالن او را نسبت به وضع یفسادها ةدربار  روزه اخبار هر

را  "گاران ید" یخود و زندگ یزندگ ة. او فاصلکند یتر م سرخورده یاجتماع طیشرا

 یها فرصت نیاز بهتر ییشر خاص ایگروه تنها که  ندیب یم یشهروند عاص .ندیب یم

از  یبا یترک یبرخوردارند. شهروند عاص یمث  شغ ، درآمد و منزلت اجتماع یزندگ
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را  یرسام  یهاا  سازمان. نه نهادها و کند یرا توربه م صالیو است یپناه یاحساگ ب

 یشاز مشاکالت خاو   یگرها  تواناد  یو نه خود ما  ندیب یدر ح  مشکالت کارآمد م

رو،  نیا ح  مشکالت دارد. از ا یبرا یو نه توان ابدی یدر نهادها م ی. نه پناهدیبگشا

باه   ،یاز سارخوردگ  یبا یترک تاوان  یرا ما  یشهروند عاص یو احساس یذهن یفرا

   (.1398)گودرزی، « کرد انیستوه آمدن و خش  ب

هاا   نشاینان انباار بااروتی بارای حکومات      بسیاری معتقدند که تهیدستان و حاشیه

ای  نظرند که بروز انتقادی ایان طبقاات باه گوناه    بر این   ای هستند. در مقاب ، عده

پردازناد و بیشاتر    است که کمتر به صورت جنبشی به پیگیری مطالبات خاود مای  

(. بیااات ایاان نااوع 1379کننااد )بیااات،  را دنبااال ماای« پیشااروی آرام»ساابکی از 

 ،از دیاد بیاات   داناد.  های بادی  مای   جهان اجتماعات را ترتیبات اجتماعی و زیست

ناد کاه از   ا باوده های نهاادی   فاید مکانیس  1360و  1350های  در دههتهیدستان 

های خود را به طبقات باالتر و دولات تحمیا     بتوانند تظلمات و شکایت هاطریق آن

هاای فاردی بارای دور زدن     به پیشروی آرام و تاالش  ،و در فقدان این توان ؛کنند

 ند.ا دهآور دولت و طبقات فرادست در خالل زندگی روزمره روی 

جهاانی بادی  بارای     ای یا غیررسمی، شایوة زنادگی یاا زیسات     یلمروهای حاشیه 

داری امکاان بقاا    ای نسبی با نظ  مادرن سارمایه   ماندگان است تا در فاصله محروم

تواناد   نشینی تماماً عرصة رنج و انقیااد نیسات و مای    های حاشیه یابند. اما محدوده

توانند از عهدة جریان عادی  دمی که نمیمکانی برای اعمال یدرت باشد، و برای مر

زندگی برآیند، امکان بقا و رشد و ترتیبات اجتمااعی بادی  فاراه  آورد. ترتیباات     

هاا  داشاته باشااد. پااس  « ضااد یادرت »توانااد مکاانی   ای تهیدسااتان مای  حاشایه 

توانند ترتیبات یادرت را در جریاان اصالی متزلازل      ای می های حاشیه جهان زیست

منادی هساتند )آزاد ارمکای و صاادیی،      دی دمادم برای حکومات سازند زیرا تهدی

1395  .) 

کنش اعتراضای نیازمناد آگااهی طبقااتی     »مالوو نیز در این خصوص اعتقاد دارد: 

باه   طبقاه اوالً  یکآید که افراد متعلق به  آگاهی طبقاتی هنگامی پدید میاست، و 
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شاوند کاه مناافع و    متوجاه   ببرناد و ثانیااً    اشتراک منافع و مصالح خودشاان پای  

کمابیش مشابه، متفاوت با منافع و مصاالح   ةهای زیست به دلی  توربه ،مصالحشان

طبقات دیگر است. آگاهی طبقاتی به این معنا در ایران شک  نگرفته اسات، یعنای   

گفتماان   ةبنش زیادی از آگاهی طبقاتی تهیدستان شهری بازتااب تسالط و غلبا   

یاابی و   های سیاسی برای تشک  هی فقدان فرصتاگر به این فقدان آگا .اغیار است

بینی  که تهیدساتان   جمعی طبقاتی را اضافه کنی ، می های دسته مبادرت به کنش

اناد مهار مناافع خودشاان را بار تحاوالت اجتمااعی و سیاسای          شهری یادر نبوده

 (.  15/7/1396، اعتماد)روزنامة « بکوبند

« پتانسای  جنبشای  »نظران توافقی دربارة  رسد در میان صاحب بنابراین به نظر می

های تهیدسات شاهری وجاود نادارد. در      )جنبش به معنای کالسیک آن( در گروه

وایع، کنش اعتراضی تهیدستان موکول به مداخلة متغیرهای دیگری است. از ایان  

ی شاده و بایاد   گرشته، ترکیاب تهیدساتان در ایاران دساتنوش تغییارات مهما      

را که به لحاظ فرهنگی تعلق خود به طبقة متوساط را حفاظ   « طبقات متوسطی»

های تهیدست  های فقیر یرار دارند جزو گروه اند اما به لحاظ معیشتی در گروه کرده

های زیر خط فقر تا دهک شش  و حتی هفت  نشان از  محسوب کرد. افزایش دهک

خط فقر دارد. جنبش تهیدساتان کاه    سقوط بنش مهمی از طبقة متوسط به زیر

کنند ریشة روستایی داشت، اماا   آص  بیات و اندیشمندان بعدی از آن صحبت می

بادل گشاته اسات.    « هاای شاهری   ریشه»های روستایی تهیدستان به   اکنون ریشه

همننین جنبش تهیدساتان، باه دلیا  ورود طبقاات متوساط باه آن، باه لحااظ         

های جمعای برخاوردار شاده     از پتانسی  حرکتفرهنگی متحول و بیش از گرشته 

 است.   ناپریر انکار« شدة جدید طبقة متوسط تهیدست»است. در حوادث آبان حرور 
 



 

 در اعتراضات آبان 1ها نشین حاشیه ؛پنجم
 

نظاران و   نشاینی، بسایاری از صااحب    با وجود ابهام دربارة ماهیت و مفهوم حاشایه 

اناد. علای    نشینان را کنشاگران اصالی اعتراضاات آباان دانساته      تحلیلگران حاشیه

میرزاخااانی، تحلیلگاار مسااال  ایتصااادی، ضاامن ماارور عواماا  بااه وجااود آماادن  

ای محا  اصالی    سال اخیر، تأکیاد دارد منااطق حاشایه    50نشینی در طی  حاشیه

(. کماال اطهااری،   13/9/1398، دنیای ایتصااد اعتراضات آبان بوده است )روزنامة 

در »گویاد:   مای « های فرایی فقر تله»پژوهشگر مسکن و اسکان غیررسمی، نیز از 

 ةگویناد کاه تلا    مای  "فراایی فقار   ةتل"های غیررسمی  گاه ادبیات نوین به سکونت

در  ت اسات شاون شکسات باازار مسالماً     ساخت ناشی از شکست دولا  انسان کامالً

گاراری اسات    اینوا شکست سیاسات در دهد.  بنش مسکن و فرایند توسعه رخ می

حتای ایتصااد نوکالسایک طبقاات      ةشاد  بینی دهد این شکست پیش که اجازه می

و ویتای ناامیاد از خاروج از تلاه شادند،       ؛فرایی بیندازد ةدرآمد جامعه را به تل ک 

 (.  12/9/1398، شرق)روزنامة « واکنش نشان دهندشنین در مقاب  آن  این

 

 نشینی چیست؟ حاشیه .1

ترین مسال  دنیای امروز است. این موضاوع در ایاران    نشینی یکی از اساسی حاشیه

هاای توساعه    ننستین بار در برنامة عمرانی پنو  به مثابه یک مسائله وارد برناماه  

هاای   دهای آن اشااره شاد. مکاتاب و نظریاه      های کالن به سامان شد و در سیاست

ما  خاصای مانناد بافات     منتل  در تبیین و توضیح ایان مسائله هریاک باه عوا    

                                                
 مورد انتقادهای فقیر  های گروه ها و یابلیت که با تأکید بر توانمندیها است  سال «نشینی حاشیه». کاربرد واژة 1

ی ها رسمی و مسکن  یرار گرفته است.  اما در جریان مباحث و گزارشغیرحوزة اسکان  نظران از صاحببسیاری 

ها این مرتبط با اعتراضات آبان این واژه بسیار مورد استفاده یرار گرفت و از همین رو ناشار شدی  برای ارجاع به آن
 ری .واژه را به کار ب
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های ساکنان، امکان و سطح دسترسی به مسکن رسمی، مهاجرت،  فیزیکی، ویژگی

 اند.   داری در ایواد مناطق اسکان غیررسمی اشاره کرده یا نظام سرمایه

یکی از مسال  اساسی کشورهای در حال توساعه در دوران بعاد از جناگ جهاانی     

ینی بوده است. آهنگ رشد سااالنة  دوم رشد و گسترش شتابان و ناهمگون شهرنش

درصد در نوساان باوده اسات. در     8تا  5جمعیت شهری در اکثر این کشورها بین 

های ایتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهاار دهاة اخیار     ایران نیز دگرگونی

نشاینی پیاماد آن    سابقة شهرگرایی و شهرنشینی شده کاه حاشایه   موجب رونق بی

درصاد جمعیات    30تاا   29حکایت از آن دارد کاه باین   بوده است. موموعة آمار 

هاای نابساامان و    گااه  شهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در ساکونت  کالن

این پدیده گواه توانمنادی تهیدساتان    اند. همننین در حاشیة شهرها اسکان یافته

اناد و باه    نامتشک  شهری است که برای بقای خود یدم به راه نهاده و بسیج شاده 

اند. آنان بنشی از جمعیت کشورند که بار   پدید آورده« خودرو»گاهی  رور سکونتم

اناد   های کالن خارج از ارادة خود موبور باه ایان گوناه ساکونت شاده      اثر سیاست

 (.  52: 1386)ارباب، 

شود که  با سه شایوة رایاج زنادگی     نشینی به نوعی شیوة زندگی اطالق می حاشیه

های اجتمااعی و ایتصاادی    ی متفاوت است و ویژگییعنی شهری، روستایی و ایالت

نشین باه کسای گفتاه     منتص بافت زندگی معینی را به وجود آورده است. حاشیه

شود که در شهر سکونت دارد ولای باه علا  گونااگونی نتوانساته جارب نظاام         می

 ایتصادی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند.  

نشاینی باه    مفهوم حاشایه »کند:  نه تعری  میگو نشینی را این  پرویز پیران حاشیه

معنای اع  شام  تمام کسانی است که در محدودة ایتصااد شاهر سااکن هساتند،     

اند. این نوع اسکان ناظر بار محا  اساکان بنشای از      ولی جرب ایتصاد شهر نشده

جمعیت شهری در جهان سوم است که خارج از بازار رسمی زمین و مساکن و بار   

هاا سااخته شاده     گوناه مکاان   ل خاص خود به دست ساکنان اینپایة یواعد و اصو

 (.1397، تحقیقات و فناوری ،وزارت علوم« )است
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 تبیینای  ةده تاا ارالا  شدر ایران سبب  ای حاشیههای  گاه طی  بسیار وسیع سکونت

. دشاوار شاود   که بتواند به طور جامع و کام  این نوع اجتماعاات را پوشاش دهاد   

ق به شدت جاوان اسات. بناش عمادة ایتصااد ایان       ساخت جمعیت در این مناط

گیرد. مشکالت ایتصادی باعث افازایش   مناطق در یالب ایتصاد غیررسمی جای می

ترک تحصی  شده است و کودکان ایان منااطق باه مشااغلی مانناد دستفروشای       

پاریر دارناد و    اند. از نظر فرهنگی، این منااطق بافات شنادیومی و مهااجر     مشغول

شاود.   ندرت در آنهاا دیاده مای    و کتابنانة عمومی به  انند پارکامکانات فرهنگی م

مشااکالت بهداشااتی )محیطاای و فااردی( ماننااد آب پرفشااار و بعراااً گازکشاای   

هاا عمومااً در منااطق     گااه  استاندارد در این مناطق وجاود دارد. ایان ساکونت    غیر

رهای مسای   هاا، حاشایة   نامناسب از نظر جغرافیایی و فیزیکی مانند کناار رودخاناه  

اند، از نظر بافت شاهری و ناوع    عبور یطار، نواحی صنعتی و نظایر آنها ساخته شده

معماری از دیگر نقاط شهری موزا هستند، و واحدهای مسکونی کوشک باا سارانة   

 (.1392سکونت باالیی دارند )نقدی، 

« آبادهاا  زورآبادهاا و حلبای  »های حاشایة شاهرها یاا     گاه نشینی به سکونت حاشیه

های منتلفی درآماده اسات.    شود و این نوع از اسکان امروزه به صورت نمیمحدود 

فروشای و نظاایر آن در    خاوابی، باام   های گرشته، مسئلة گورخوابی، ماشین در سال

توان از آنها به عنوان انواع جدیدی از اسکان غیررسمی  ها مطرح شده که می رسانه

« گورخاوابی »ای در ماورد   ویاژه ( در گزارش 7/10/1395) شهروندنام برد. روزنامة 

پردازد که به دلیا  فقادان سارپناه در     به وضعیت بد معیشتی و رفاهی افرادی می

( نیاز در گازارش   6/2/1396بودند. خبرگزاری مهار )   سرما، به گورخوابی پناه برده

کناد.   مشابهی مسئلة گورخوابی در گورساتان ارامناة شارق تهاران را مطارح مای      

( در گزارش دیگری از وضاعیت هازار گورخاواب    23/10/1395خبرگزاری تسنی  )

)تساانی ،  96نویسااد. همااین خبرگاازاری در آسااتانة نااوروز      ماای در زاهاادان 
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به عنوان نوع دیگاری از اساکان   « خوابی ماشین»ای به نام  ( از پدیده13/12/1395

اسات   1این پدیده مربوط به راننادگان تاکسای  »دهد:  غیررسمی جدید گزارش می

کنناد، و باه ناوعی در     ها را در خودروی خود استراحت می ه ندارند و شبکه سرپنا

( نیاز از ناوع جدیاد    27/11/1397) ایاران  روزناماة « کنند. ماشین خود زندگی می

در برخای از  »دهاد:   خبار مای  « باام فروشای  »دیگری از اسکان غیررسمی به ناام  

ود را باه  باام خا   ماالکین یسامت پشات    ،برخوردار شهر تهاران  مناطق ضعی  و ک 

ین جامعاه محساوب   یهاای پاا   صورت یک اتاق به افرادی که معماوالً جازو دهاک   

نشاینی، ساکونت در منااطق     یکی دیگر از انواع حاشایه .« دهند شوند اجاره می می

در  هاا  رلیس کمیسیون تحقیقات و آموزش شورای عالی استانبافت فرسوده است. 

 ةهای فرسود بافت ساکنمیلیون ایرانی  11در زمان حاضر »: گوید این خصوص می

در  هساتند و  ای های غیررسمی و حاشیه گاه نفر ساکن سکونت میلیون 9شهری و 

درصاد   25 کاه کنناد   هاا زنادگی مای    گااه  میلیون نفر در این سکونت 20موموع 

 (.  23/1/1397)سایت ایرنا، « شوند جمعیت کشور را شام  می

 

 نشینی در ایران حاشیه .2

ه ایتصاد ایران و کاهش وابستگی به کشاورزی، انتقال اضاافه جمعیات   ورود نفت ب

ها، فقر در جامعة روستایی و شهرهای کوشک، فقدان یوانین روشن  شهر به حاشیه

بندی ارضی، ضع  مدیریت  های شهری و اجرا نشدن یوانین منطقه مرتبط با حری 

دمات مشااورة  واردان مهااجر، نباود خا    دهی و جارب تاازه   شهری کشور در سامان

شااهری در مااورد ساااخت و سااازها، و ادغااام روسااتاهای حااری  شااهرها در رونااد 

گیری منااطق   اندازی شهری با بافت روستایی در متن شهری از عوام  شک  پوست

نشاینی باه مهااجرت،     رسمی بوده است. در بحث عل  و عوام  حاشایه  اسکان غیر

شاره شده، اماا نبایاد دالیا     عدم تعادل فرایی شهر، یا عدم امکان خرید مسکن ا

                                                
 شهری مث  اسنپ است. ی درونهای مسافربر های شنصی یا رانندگان شرکت منظور مسافرکش احتماالً. 1
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تر بروز این پدیده در ساختار ایتصاد سیاسی و الگوی برناماة توساعه را کاه     اساسی

گیاری از   شود نادیده گرفت. عدم تعادل در بهره ها می منور به انواعی از عدم تعادل

هاا مانناد    یافتگی منور به تحرکات ناموزون جمعیت در سطح استان مواهب توسعه

تار   یافتاه  یافته به مناطق در حال توسعه یاا توساعه   مناطق کمتر توسعه مهاجرت از

 (.86: 1389شده است )نقدی، 

هاای اجتمااعی زیار تشاکی       نشاینان را گاروه   در شهرهای ایران، خاستگاه حاشیه

پاریر یاا فروپاشایده بار اثار فاوت        دهد: مهاجران روستایی، خانوارهای آسایب  می

شده در بافت شهری که به دلی  فقدان ساطح   سرپرست، جمعیت روستاهای ادغام

زندگی استاندارد شهری و یرار گرفتن در زیر خط فقر از گردونة اصلی خارج و باه  

شوند، ساکنان مناطق بافت فرساوده، و   نشینی یا اسکان غیررسمی رانده می حاشیه

معاون معماری و شهرساازی وزارت راه  در مواردی مهاجران و پناهوویان خارجی. 

اشااره   97در ساال   ناناه وزارت ایان  ای با پایگااه خباری   در مصاحبه ،هرسازیو ش

و طباق   یساتند دار نراز مالکیات شنصای برخاو    نشاین  حاشیه کند که مناطق می

شهری وایع  ةدرصد آنها برخالف تصور همگان در محدود 89گرفته  مطالعات انوام

یاانونی شاهر    ةاناد و تنهاا درصاد کمای از ایان ناواحی در خاارج از محادود         شده

ماادیرک  دفتاار سااتاد ملاای بااازآفرینی شااهری وزارت راه و  همننااینمسااتقرند. 

 30حادود  »گویاد:   مای  96در ساال   ای با خبرگزاری ایرناا  در مصاحبه ،شهرسازی

 .«ساکن هستندای  حاشیههای  گاه تنسکو درصد جمعیت شهری ایران در

( آماده  9)جدول  98آذر  در گزارش دبیرخانة ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در

هاای غیررسامی،    گااه  ای شام  سکونت میلیون نفر در مناطق حاشیه 21که حدود 

کنناد. از ایان جمعیات،     های تارینی زنادگی مای   های ناکارآمد میانی و بافت بافت

هازار نفار در    600میلیاون و   2های ناکارآمد، حادود   میلیون نفر در بافت 6حدود 

هاای   گااه  هازار نفار در ساکونت    400میلیاون و   12 های تاارینی، و حادود   بافت

  معاون وزیر راه(. 1398اند )شرکت بازآفرینی شهری ایران،  غیررسمی اسکان یافته

با اشاره به اینکه بایش از   ،شهرسازی و مدیرعام  شرکت بازآفرینی شهری ایران و
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 ت،های فرسوده و ناکارآماد اشاغال کارده اسا     درصد از مساحت کشور را بافت 25

هاای   دهک عموماًکه  ها هستند درصد جمعیت کشور ساکن این بافت 20گوید  می

 5 ،در محالت هدف بازآفرینی شهریشود.  را شام  میجامعه  درآمد ک  اول و دوم

 آن درصاد  10هزار واحد مساکونی شناساایی شاده کاه کمتار از       700میلیون و 

وجاود    های فرساوده  بافت شهر کشور نیاز به بازآفرینی 546. در نوسازی شده است

 (.26/6/1398دارد )سایت شرکت بازآفرینی شهری ایران، 

 
 رسمی های محمت اسکان غیر . ویژگی9جدول 

های  گونه

 محمت

 شهر
)تعداد 

مطالعه 

 شده(

 محله
)تعداد 

مطالعه 

 شده(

مساحت 

 محمت

 )هکتار(

 جمعیت
 / نفر(1395)

متوسط 

 بعد خانوار

 نفر(1395)

تعداد 

واحد 

 مسکونی

 1،696،000 3،5 5،936،377 104،55 1000 465 ناکارآمد میانی

 788،000 3،3 2،600،719 24،141 600 175 تاریخی

های  گاه سکونت

 غیررسمی
110 1100 61،675 12،420،000 3،7 3،256،000 

 5،740،000 3،5 20،957،096 140،920 2،700 543 جمع/ متوسط

 1398ایران، منبع: شرکت بازآفرینی شهری 

 

 نشینی مهاجرت و حاشیه

نشین در شهرهای ایران مهااجرت   یکی از عوام  بسیار تأثیرگرار بر مناطق حاشیه

گاردد، و بایاد    هاا باازمی   گااه  این سکونت« پیدایش»ها اکثراً به  است. این مهاجرت

ای ایاران در حاال    توجه داشت که نحوة سکونت در اجتماعات غیررسمی و حاشیه

. در ایان روناد اساکان، مهااجرت     رود نایابی پیش می تغییر است و به سمت اسکان
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جاایی   ها باا جاباه   گاه کند و نحوة سکونت در این سکونت تری ایفا می رنگ نقش ک 

تاوان باه    ساکنین سایر محالت شهر به این مناطق همراه است. به عنوان نمونه می

درصاد سااکنان ایان منطقاه دارای      33.8کوی منبع آب اهواز اشاره کرد که تنها 

 (.52: 1393دوست و همکاران،  ستایی هستند )ایرانمنشأ مهاجرت رو

 

 نشینی کودکان و حاشیه

اند. بسیاری از حقاوق کودکاان باه دلیا       کودکان نیز از جمله یربانیان فقر شهری

ومیار   شود. میزان مارگ  ای و غیررسمی نقض می های حاشیه گاه زندگی در سکونت

ن از خانه برای اویات فراغات  های امن بیرو کودکان در این مناطق باال است. مکان

کودکان وجود ندارد یا غیراستاندارد است. امکاناات آموزشای و تحصایلی در ایان     

مناطق بسیار محدود و همراه با تبعایض جنسایتی اسات. یاشااق کودکاان و آزار      

هاای ساالمت و امکاناات و خادمات      جنسی در این محالت وجود دارد و شااخص 

ای دشارناد و   ان ساکن این مناطق به فقر تغریاه بهداشتی بسیار پایین است. کودک

شااوند. دختااران در ایاان  بساایار زودتاار از مناااطق رساامی بااه بااازار کااار وارد ماای

اناد.   های بیشاتری مواجاه   ها به دالی  فرهنگی و اجتماعی با محدودیت گاه سکونت

همسری، ترک تحصی  و خشونت ساختاری و جنسیتی در میان ایان گاروه    کودک

هاای وزارت   شدت بیشتری نسبت به کودکان ذکور دارد. طبق شااخص از کودکان 

میلیاون نفار    3.2میلیاون نفار سااکن ایان منااطق،       11و شهرساازی، از هار    راه 

هاا باا    گااه  اند. در بین شهرهای ایران، بادترین وضاعیت ایان ناوع ساکونت      ک کود

نشااه  بیشترین جمعیت شهری ساکن در آنها در سنندج، زاهدان، بنادرعباگ، کرما 

شود، به طوری که کودکان این مناطق در معارض اناواع خطارات     و اهواز دیده می

هاای بهداشاتی، تحصایلی و اویاات فراغات       محیطی یارار دارناد و باه زیرسااخت    

 (.  1397دسترسی ندارند )روشنفکر، 
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   1ها استان نشینی در حاشیه .3

. ایان  بارآورد شاده اسات    نفار  ونیا لیم 20تا  11نشین کشور بین  جمعیت حاشیه

اختالف آمار ناشی از احتساب یا عدم احتساب سکونت در منااطق بافات فرساوده    

 21هاای فرساوده حادود     نشین با احتسااب سااکنان بافات    است. جمعیت حاشیه

میلیون نفر است. جدا از مناطقی مانناد   11میلیون نفر و بدون احتساب آن حدود 

شوند و اعتراضات آباان در   یای محسوب نم آباد شیراز که جزو مناطق حاشیه معالی

بسایاری دیگار از شاهرهای درگیار اعتراضاات آباان از نقااط         آنها گازارش شاده،  

شوند. در ادامه به وضعیت  غیررسمی کشور محسوب می  ای و مناطق اسکان حاشیه

 پردازی .  های ایران می در استان نشینی حاشیه

سمی در تبریز، مرکز ر نشین و اسکان غیر سطح مناطق حاشیه آذربایجان شرقی:

هازار نفار از    400بایش از   بارآورد شاده اسات.   هکتاار   500هزار و  2این استان، 

 جادا نیساتند و  در این محالت مستقرند که از شهر  شهرمیلیون نفری  2جمعیت 

راه  ةکا  ادار  مدیر به گفتة . شوند محسوب میشهر تبریز  اصلی کالن ةبنشی از بدن

اتوباان   ةهکتاار از ضالع جناوبی حاشای     48 ،و شهرسازی استان آذربایوان شریی

البته ایان اعاداد و   . است نشینی حاشیهمتری انقالب درگیر معر   42پاسداران و 

شود که یکی از اعرای شورای شهر تبریاز گفتاه اریاامی     حالی مطرح می اریام در

شند سال اسات هماین    را کهششود درست نیست  می ذکر نشینی حاشیهکه برای 

(. در ایان اساتان، شاهر تبریاز     2/4/1398د )سایت مهار،  شو می ارالهاعداد و اریام 

 شاهد اعتراضات آبان بود.

 ارومیاه را  در غیررسامی  هاای  گاه سکونت تعدادفرماندار ارومیه آذربایجان غربی: 

 در جمعیتای  هاا  گاه سکونت این کند. در می محله ذکر و منطقه 25 حاضر حال در

                                                
برجسته شدن نقش مناطق اسکان  به جهت وادث و اعتراضات آبان است،اگرشه موضوع این گزارش ح. 1

نشینی در  صمی  گرفتی  با توضیح وضعیت متفاوت حاشیهت ،نظرها ها در اغلب اظهار نشین رسمی یا حاشیه غیر
 مناطق در اعتراضات داشته باشی . مناطق منتل  کشور تمرکز بیشتری بر نقش ساکنان این
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 شاام   را ارومیه جمعیت درصد 20 حدود که کنند می زندگی نفر هزار 250 حدود

 471نشاین ارومیاه در حادود     وساعت منااطق حاشاینه    طبق گفتة وی، .شود می

)ساایت   دده می تشکی درصد از ک  مساحت ارومیه را  4.5د که حدو استهکتار 

هازار نفار در    600دهد کاه   نیز گزارش می خبرگزاری فارگ(. 10/7/1398ایسنا، 

ای شاهرهای آذربایواان غربای     هزار هکتار در مناطق حاشیه 3 محله با وسعت 72

ناون  همهزار نفر از آنان در ارومیاه در منااطقی    200کنند که بیش از  زندگی می

آباد، شهرک پاردیس   آباد، حسین آباد، علی آباد، اسالم کشتارگاه، حاجی پیرلو، وکی 

این خبرگزاری همننین آمار سرپرست دفتر اماور   .شهرک گلمان سکونت دارندو 

اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایوان غربی را نق  کرده کاه مرباوط باه هماة     

هاازار نفاار  340» :نشااینی )بااا احتساااب اسااکان غیررساامی( اساات انااواع حاشاایه

« ستان استدرصد جمعیت این شهر 37نشین در ارومیه شناسایی شده که  حاشیه

هایی از اعتراضات در  در این استان گزارش 98(. در آبان 9/4/1398)سایت فارگ، 

 شهرهای ارومیه و بوکان منتشر شد.  

 ةوجود دارد که عماد  نشین منطقة حاشیههکتار  1145در استان اردبی ، اردبیل: 

ة باه گفتا   .شاهر اسات   آباد و مشگین مربوط به شهرهای اردبی ، پارگها  بافتاین 

اسااگ   بار »: معاون امور اجتماعی و پیشگیری از ویاوع جارم دادگساتری اردبیا     

هازار نفاری اساتان     200هزار نفر از جمعیت یک میلیون و  200 ،آمارهای موجود

 ةمحل 24نفر در  295هزار و  15از این تعداد تاکنون  .نشین هستند اردبی  حاشیه

 7نفار در   846هازار و   30شاهر،   مشاگین  ةمحل 13نفر در  85هزار و  19اردبی ، 

 3نفار در   321هازار و   9و  ،خلنال ةمحل 2نفر در  500هزار و  2آباد،  پارگ ةمحل

)ساایت  « ناد ا ههاا شناساایی شاد    گاه سکونت این شهر گرمی به عنوان اهالی ةمحل

منتشار نشاده    98(. گزارشی از اعتراض در این اساتان در آباان   4/4/1398ایسنا، 

 است.  

جادای از آمارهاای    ،مدیرک  راه و شهرساازی اساتان اصافهان    ةبه گفتفهان: اص

 525هازار نفار در وساعت     220اکناون بایش از    غیررسمی و اتباع خاارجی، ها   
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رلایس کمیسایون    ةبه گفت .شهر اصفهان ساکن هستند های کالن هکتاری حاشیه
 ةمنطقاا 6امااور اجتماااعی و محاایط زیساات شااورای اسااالمی شااهر اصاافهان،    

)ساایت صادا و سایما،     بحرانی در اصفهان وجاود دارد  ةمنطق 400 و نشین حاشیه
آبااد   (. در این استان، شهرهای اصفهان، فوالدشهر، بهارساتان و نوا   17/2/1398

 شاهد اعتراضات بودند.   1398در آبان 

 ةنقطا  62 خبار از وجاود  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البارز  البرز: 

)ساایت ایسانا،    دهاد  مای  هزار نفر جمعیات  900 از بیش با  ن در البرزنشی حاشیه
دشت و گلشاهر   (. مناطق کرج، فردیس، هشتگرد، گوهردشت، مشکین25/9/1398

 شاهد اعتراضات بودند.   98در آبان 

 هزار نفار از جمعیات مرکاز اساتان     90اکنون  طبق آمارهای غیررسمی، ه ایم : 

کنند و این تعداد هار ساال افازایش     زندگی می ای حاشیههای  گاه در سکونت ایالم
هزار نفر در این مناطق سکونت  40گویند حدود  یابد. البته مسئوالن استان می می

شهارم جمعیت ایان   ، یکایالم هزار نفری 200با توجه به جمعیت حدود  کهدارند 
معاون سیاسی  . (21/5/1398)سایت همشهری آنالین،  نشین هستند شهر حاشیه

هزار نفار   45ای این استان را  تعداد ساکنان مناطق حاشیه و امنیتی استاندار ایالم
(. در 29/7/1398درصد جمعیت استان ذکر کرده است )سایت شبستان،  9معادل 

 این استان، شهر ایالم شاهد اعتراضات آبان بود.  

وسعت  مناطق اسکان غیررسمی دارند. شهر 12، شهر استان بوشهر 38از بوشهر: 

هازار نفار    183 وهکتاار اسات    685هازار و    این شهرها یک نشین حاشیهمحالت 
شاهر اساتان بوشاهر     12درصد جمعیت  30به عبارتی،  .اند ساکن هاجمعیت در آن

درصاد   15رسامی و فرساودة شاهری ساکونت دارناد کاه        در محالت اسکان غیار 
یررسامی و  دهناد. بیشاترین منااطق اساکان غ     مساحت این شهرها را تشکی  می

  نشین اساتان بوشاهر در دو شاهر بوشاهر و برازجاان وایاع اسات. اساکان         حاشیه
هزار نفر جمعیات   66غیررسمی در مرکز استان بوشهر یعنی شهرستان بوشهر نیز 

(. در استان بوشاهر، منااطق بوشاهر،    18/2/1398شود )سایت تسنی ،  را شام  می
 بودند.   1398شغادک، ج  و کنگان شاهد اعتراضات در آبان 
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مادیرعام  ساازمان نوساازی شاهر تهاران از افازایش نارخ        شندی پایش  تهران: 

(. جمعیات  12/6/1398)سایت اعتمااد آنالیان،   در پایتنت خبر داد  نشینی حاشیه

 95ای تهران براساگ آخارین سرشاماری نفاوگ و مساکن در ساال       نقاط حاشیه

  همااان یلعااهشهرسااتان یاادگ یااا  ، 620هاازار و  548اسالمشااهر  شنااین اساات:

، 292هازار و   377، ماالرد  742هزار و  283ورامین  ،636هزار و  316خان  حسن

هازار و   536، بهارساتان  516هازار و   291کاری    ، ربااط 210هزار و  744شهریار 

. دو منطقة اسالمشهر و شهر یادگ در تهاران در   نفر 464هزار و  97پرند ، و 329

 860شده،  بایش از   د. مطابق آمار منتشرمشارکت باالیی داشتن 98اعتراضات آبان 

هزار نفر ساکن این مناطق هستند. در استان تهران، مناطق تهران بزرگ، شاهرک  

کری ، شاهریار، تهرانسار، وراماین، اسالمشاهر، دماوناد،       اندیشه، بومهن، پرند، رباط

 آباد، یدگ و بهارستان شاهد اعتراضات آبان بودند. مالرد، سلطان

هزار و  16استان نشین این  حاشیهنقاط جمعیت ساکنان یاری: چهارمحال و بخت

ای از  شاود کاه بناش عماده     (. گفته می24/4/1397است )سایت ایسنا، نفر  400

 ةشاهرکرد، محلا   ةمنااطق مهدیا  این مناطق در شهرستان لردگان متمرکز اسات.  

 نشاینی در  های درگیار حاشایه   از دیگر شهرستان بروجن و وردنوان ةفارسان، نقن

(. 1398آباادی و پوراعتماادی،     استان شهارمحال و بنتیاری است )رلیسی عیسای 

 در این استان در دست نیست.   98گزارشی از ویوع یا عدم ویوع اعتراضات در آبان 

هاای ایاران از    را در میان استان 23استان خراسان جنوبی رتبة خراسان جنوبی: 

درصد جمعیت  5.3های موجود،  داده نشینی در اختیار دارد و بر مبنای نظر حاشیه

 ای ساکنان مناطق حاشایه جمعیت  ای سکونت دارند.  این استان در مناطق حاشیه

محلاه در شاهر بیرجناد     6نفر برآورد شده کاه در   هزار 35استان خراسان جنوبی 

(. در ایان  1396های اساتراتژیک ریاسات جمهاوری،     )مرکز بررسی اند مستقر شده

 استان، منطقة بیرجند شاهد اعتراضات آبان بود.  

 213هازار و   9 ،رانیا ا یشاهر  ینیگزارش شرکت بازآفر مطابقخراسان رضوی: 

فرساوده،   ای یانیاستان بافت فرسوده )شام  بافت ناکارآمد م نیهکتار از مساحت ا
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درصاد از کا     17ری  حادود   نی( است که ایررسمیگاه غ نتسکو و ینیتاربافت 

ای ایان   حاشایه هاای   گاه بیشترین سه  سکونت .دهد  یم را تشکی  مساحت استان

 درصاد از  71هکتار است کاه   894هزار و  3 وسعت به شهر مشهد با تعلقم استان

 .شاود  را شاام  مای   خراسان رضوی استان ای ک  حاشیههای  گاه سکونت مساحت

درصد بیشترین بافات فرساوده را در باین     36.8اساگ این گزارش، شهر خرو با  بر

، سبزوار باا  33.5شهرهای استان به خود اختصاص داده است. شهرهای نیشابور با 

)ساایت وزارت راه و   های بعدی یارار دارناد  درصد در رتبه 31آباد با و خلی  32.4

دهد شاهرهای مشاهد و    های منتشرشده نشان می (. گزارش6/4/1397سازی،  شهر

 درگیر اعتراضات بودند.   98نیشابور در آبان 

عمدة آمارهای موجود از این استان مربوط باه مرکاز آن یعنای    خراسان شمالی: 

تان را نشین ایان اسا   شود بیشترین جمعیت حاشیه شهر بونورد است که گفته می

 خبار از اساکان  عرو سابق شورای اسالمی شاهر بوناورد   در خود جای داده است. 

دهاد )ساایت    مای در حواشی ایان شاهر   ای  ساکنان مناطق حاشیه از هزار نفر 70

مادیرک  دفتار اجتمااعی و فرهنگای اساتانداری خراساان       (. 19/7/1398تسنی ، 

ای آن  حاشایه  قدر منااط  درصاد از جمعیات بوناورد    35خبار از اساکان    شمالی

را به خاود اختصااص    نشینی حاشیهاین مناطق بیشترین تراک   گوید دهد و می می

(. گزارشی از ویوع یا عدم ویوع اعتراضات آبان 7/5/1398)سایت ایسنا،  داده است

 در این استان در دست نیست.  

 ک  اماور اجتمااعی اساتانداری خوزساتان گفات:      مدیر 97اواخر سال خوزستان: 

هاازار نفاار در خوزسااتان جاازو ایشااار   850 ،شااده ساااگ برآوردهااای انواااما باار»

باراین   بناا  (.22/10/1397)ساایت ایرناا،   « برخاوردار هساتند   نشاین و کا    حاشیه

هاای ایاالم، خراساان     از جمعیات اساتان   نشین اساتان خوزساتان   جمعیت حاشیه

ون اماور  معا شمالی، سمنان، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویر احمد بیشتر است. 

مسااحت بافات ناکارآماد شاهری در     »اعاالم کارد:   نیز عمرانی استاندار خوزستان 

و اگر مطالعات  ،شهر استان است 29هکتار و مربوط به  417هزار و  13خوزستان 
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میزان بافت ناکارآماد شاهری بسایار     سطح یک نیز در این راستا اعمال شود، یطعاً

(. درایان اساتان، شاهرهای اهاواز،     14/5/1398)سایت ایسانا،  « بیشتر خواهد بود

 آبادان، ماهشهر، بهبهان و امیدیه شاهد اعتراضات آبان بودند.  

هزار نفار   70 کینزد زنوان معتقد است یاستاندار یامور اجتماع رک یمدزنجان: 

سااکن  ای  حاشایه  منااطق در  داریا استان شام  زنوان، ابهار و ی  نیا یدر شهرها

، سات یآبااد ن  یوجود حلبا  یدر زنوان به معنا ینینش هیحاشگفتة وی،  به .هستند

 .محا  ساکونت اسات    ینان فاید حدای  استانداردهانشی حاشیه اسکان مح  بلکه

کنناد   یما  یشهر زنوان زندگ ای منطقة حاشیه 7نفر در  هزار 70 که است یگفتن

گااه   سکونت از هکتار 22، و دهد یم  یک  استان را تشک تیدرصد از جمع 18که 

 ایان  مادیرک  راه و شهرساازی  (. 29/3/1397است )سایت دانا، نشده  یده سامان

 و نفار جمعیات   977هازار و   65هکتار با  367 نشینی زنوان را آمار حاشیه استان

کااه شااهرهای زنوااان، ابهاار و ییاادار را   اعااالم کاارده خااانوار  694هاازار و  19

درصاد از   3.84ای شاهر زنواان    حاشایه گاه  سکونت 7 به گفتة وی، .گیرد می بر در

درصاد جمعیات شاهری     12 و شاهر  این هکتاری 170هزار و  6موموع مساحت 

 باا  ابهار نیاز   آباد حسین .خود اختصاص داده استه هزار نفر را ب 52معادل  زنوان

نشاین   حاشایه نفار   898هازار و   11 شهر مح  اساکان  این درصد از مساحت 6/0

هاای پاایین    این نسبت گویای سرانه ابهر است. تدرصد جمعی 11 که معادل است

طاور  ه هکتاار مسااحت با    28 ( باا کاوی شاریعتی  )ییدار ای  مناطق حاشیه .است

درصد جمعیت شهری در ایان   3و  گیرد را دربرمی تقریبی نی  درصد مساحت شهر

آبااد،   هاای غیررسامی زنواان شاام  اساالم      گااه  ساکونت  .مناطق ساکن هساتند 

اسات )ساایت ایرناا،    آبااد   انادره، شاهدا، فاطمیاه و گوجیاک    آباد، ساایان، خ  نو 

 هایی از اعتراضات در شهر زنوان منتشر شد. گزارش 98در آبان  .(27/4/1398

هکتاار،   382هکتاار، دامغاان    436هکتاار، شااهرود    450شهر سامنان  سمنان: 

 98هکتاار، آرادان   108شاهر   هکتار، مهادی  141شهمیرزاد هکتار،  221گرمسار 

هکتاار،   58هکتار، بساطام   64هکتار، سرخه  96هکتار ، مون  97هکتار، ایوانکی 
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هکتاار   9و امیریه  ،هکتار 17هکتار، بیارجمند  32هکتار، درجزین  39کالته خیج 

 20تاا   18 ،هزار نفری استان سمنان 702جمعیت با توجه به  .دارند بافت فرسوده

)سااایت ایرنااا،  کننااد یدرصااد جمعیاات اسااتان در بافاات فرسااوده زناادگی ماا   

 در این استان، شهر سمنان شاهد اعتراضات آبان بود.  .(3/5/1396

شهرسازی سیستان و بلوشساتان جمعیات    و  مدیرک  راهسیستان و بلوچستان: 

که باه  کند  عنوان مینفر  625هزار و  441 را نشین استان ساکن در مناطق حاشیه

ماار باه   آایان   .شاود  ا شام  میدرصد جمعیت شهرهای استان ر 41طور میانگین 

درصاد،   45، زابا   (نفار  780هازار و   258درصاد )  44 زاهادان  تفکیک هر شاهر 

اسات )ساایت ایسانا،     درصاد  23و ایرانشاهر   ،درصد 45درصد، کنارک  50شابهار

هکتاار   25هازار و   4زاهدان، شابهار، زاب  و ایرانشهر با به گفتة وی  (.24/4/1397

، و دهناد  اساتان را تشاکی  مای    ای حاشایه  های گاه سکونتشده  شناسایی ةمحدود

 ای حاشایه هاای   گااه  هکتار بیشترین مسااحت ساکونت   260هزار و  با یک زاهدان

 127هازار و  یاک   ایرانشهر با بعد از زاهدان، .استان را به خود اختصاص داده است

یرناا،  یارار دارناد )ساایت ا   هکتاار   766 زابا  باا   و ،هکتاار  872 ، شابهار باا هکتار

هازار نفار از    60 دارد اظهاار مای  نیاز   شابهاار  سرپرست فرماناداری (. 3/11/1396

)ساایت ایرناا،    نشاین هساتند    شهرساتان حاشایه  ایان  هازار نفاری    320جمعیت 

 (. در این استان، شهر زاهدان درگیر اعتراضات آبان بود.24/8/1397

نشاین   جمعیت حاشیه ند.نشین هست هزار نفر حاشیه 300 فارگ در استانفارس: 

درصاد سااکنان    10بایش از   یعنای  ،هازار نفار اسات    200در شیراز مرکز استان 

(. ایان  8/10/1398)سایت همشهری آنالین،  نشین هستند شهر شیراز حاشیه کالن

هکتار در مناطق  400منطقة اطراف شیراز به مساحت یک هزار و  40جمعیت در 

کنااد )ساایت ایرنااا،   دگی مای جناوبی، جناوب غرباای و جناوب شااریی شایراز زناا    

(. در این استان، مناطق شیراز، داراب، فساا، صادرا و کاازرون شااهد     26/4/1397

 اعتراضات آبان بودند.  

وسعت محالت اسکان غیررسمی و بافت فرساودة   ک  راه و شهرسازی ی مدیرقم: 
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 کناد  بارآورد مای   شاهر ایان  درصاد مسااحت    32هزار هکتار معادل  3شهر ی  را 
هکتاار   200هازار نفار از ماردم یا  در      163حادود  (. 22/9/1397رناا،  )سایت ای
(. گزارشای  22/4/1398)سایت تسنی ،  غیررسمی استان سکونت دارند  گاه سکونت

 از ویوع یا عدم ویوع اعتراضات در این استان در دست نیست.

منطقاه، در   5، در تاکساتان  نشاین  حاشیه ةمنطق 14در شهرستان یزوین قیوین: 

زهارا   ینلمنطقه و در باو  4منطقه، در شهرستان آوج یک منطقه، در الوند  3آبیک 
ر داخا  بافات   (. د18/4/1398نشین وجود دارد )سایت ایرنا،  گاه حاشیه سکونت 2

آبااد، کاوی بهاار، بااغ نشااط، مغلاواک،        هاادی  های اللوهاا،   شهر یزوین نیز محله
آباد،  ق، گوسفندان میدان، شیخغله، یمال ةتبریز، دیمج، کوی ادار ،سالمگاه، آخوند

نشاینی هساتند.    از محالت درگیار اساکان غیررسامی و حاشایه     آهن راهو آسیاب، 
 هایی از ا عتراضات آبان در شهر یزوین منتشر شد. گزارش

 و کردساتان وجاود دارد   مرکز اساتان سنندج در  ای منطقة حاشیه 17کردستان: 

هاای   شهرساتان  همننین در  .نداکن هستنفر در این مناطق س 336هزار و  168
محلاه، یاروه یاک محلاه،      5محلاه، بیواار    5محله، مریوان  7 محله، سقز 13بانه 

در  کاه  شناسایی شاده اسات   نشین حاشیه ةو کامیاران یک محل ،محله 2دیواندره 
 .کنناد  نفر از جمعیت استان در این مناطق زنادگی مای   915هزار و  240موموع 

استانداردسازی شود، بسایاری از نقااط    ها شاخصطبق برخی  روز و هاطالعات ب اگر
حدود  ،در استان کردستان .شوند و به این آمار اضافه می محسوب حاشیه نیز دیگر
های فرساوده اساکان    ی در بافتهزار نفر 600درصد از جمعیت یک میلیون و  50

ریوان شااهد  (. در این استان، مناطق سنندج و م25/6/1398اند )سایت ایرنا،  یافته
 اعتراضات بودند.

تعاداد کناونی منااطق     معاون همااهنگی اماور عمرانای اساتاندار کرماان     کرمان: 

 62منطقاه باا    56هاای اساتان    فرماندارینشین این استان را براساگ آمار  حاشیه
(. در ایان اساتان،   4/9/1398کند )ساایت ایسانا،    ذکر میهزار نفر جمعیت ساکن 

شهر، رفسانوان   آبان در شهرهای کرمان، سیرجان، کیانهایی از اعتراضات  گزارش
 و کهنوج منتشر شد.  
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کرمانشاه از نظر جمعیات   ،مشاور سازمان امور اجتماعی کشور ةگفت بهکرمانشاه: 

هاا   های ناکارآمد شاهری جایگااه دوم و از نظار وساعت ایان بافات       ساکن در بافت
عناوان  کارشناگ مسال  شهری  یک زمینهرا در ایران دارد. در همین  جایگاه سوم 

شااهر و  ةسااوم جمعیاات شااهر کرمانشاااه در حاشاای  حاادود یااککنااد کااه  ماای
رمانادار کرمانشااه   ف  کنناد.  هاای غیررسامی و نامتعاارف زنادگی مای      گااه  سکونت

هاای رسامی و غیررسامی در     گااه  نشینی در ساکونت  این روزها حاشیه: »گوید می
بارای مادیران شاهری و نهادهاای     شهر کرمانشاه به یک شالش جدی  اطراف کالن

درصاد از جمعیات کرمانشااه در بافات      33 ؛فرهنگی و اجتماعی تبدی  شده است
(. 24/2/1397)سایت ایسانا،  « هزار نفر 300بیش از  ، یعنیفرسوده سکونت دارند

هاایی نیاز از    دامنة اعتراضات آبان در شهر کرمانشاه بسیار گساترده باود. گازارش   
 رود گزارش شد.اعتراضات در شهر جوان

احمد  مدیرک  امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویرکهگیلویه و بویر احمد: 

درصاد جمعیات اساتان در     10بایش از   کناد کاه   وگو با ایسنا تأکید مای  در گفت
نفار در اساتان    هازار  80طبق آمار »به گفتة وی:  .کنند شهرها زندگی می ةحاشی
 10نفری استان بایش از   هزار 700جمعیت  یعنی با توجه به ،نشین هستند حاشیه

کننااد. بیشااتر جمعیاات  شااهرها زناادگی ماای ةدرصااد جمعیاات اسااتان در حاشاای
)سایت ایسنا، « هستندشهرهای یاسوج و گنساران  ساکننشین این استان  حاشیه

هایی از اعتراضات آبان در شهرهای یاساوج و   (. در این استان، گزارش16/5/1398
 گنساران منتشر شد.

درصاد   5.4نشین هستند کاه   حاشیه درصد جمعیت 16.4 در این استانلستان: گ

 62تااکنون بایش از   (. 3/5/1397)ساایت ایرناا،    بیشتر از متوسط کشوری اسات 
 آن نشین در گلستان شناسایی شده است که بیشاترین فراوانای   گاه حاشیه سکونت

(. 14/5/1397ست )ساایت فاارگ،   کاووگ بوده ا های گرگان و گنبد در شهرستان
 در این استان، شهر گرگان شاهد اعتراضات آبان بود.  

هاای غیررسامی    گااه  ای و سکونت هزار نفر در مناطق حاشیه 174بیش از گیمن: 
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دارای  و سپس تالش و بندر انزلی شهرهای رشت و لنگرود. کنند گیالن زندگی می

د )ساایت تسانی ،   هساتن  النگای  نشین در سطح اساتان  حاشیه جمعیت بیشترین

 هایی از ویوع اعتراضات در شهر رشت منتشر شد.   گزارش 98(. در آبان 1/9/1397

هکتاار   807بافات ناکارآماد میاانی،     ةهکتار محدود 901 این استان درلرستان: 

 هکتار بافت تارینی شناسایی و مطالعه شاده اسات   343و  ،گاه غیررسمی سکونت

. متأساافانه آماااری از جمعیاات ساااکن در مناااطق (16/10/1398)سااایت ایساانا، 

آباد و پلادختر شااهد    غیررسمی این استان در دست نیست. در آبان شهرهای خرم

 اعتراضات نسبتاً گسترده به افزایش ییمت بنزین بودند.  

 140حدود  نشین کشور ساکنان مناطق حاشیه مازندران ازسه  استان  مازندران:

کناد   منطقة منتل  استان مازندران زندگی می 33ر است. این جمعیت دهزار نفر 

(. دامنة اعتراضات آبان در این استان یاب  توجاه باود و   15/10/1398)سایت مهر، 

آبااد و بهشاهر    هایی از تومعات در شهرهای ساری، یالمشهر، بابا ، عبااگ   گزارش

 منتشر شد.  

نشاین در ایان    اصلی حاشایه  ةشهر اراک و پس از آن ساوه دو منطق کالنمرکیی: 

در  شاهر  هزار نفاری  600هزار نفر از جمعیت  150در اراک حدود  .هستند استان

هاا در اراک در کاوی ولیعصار     گااه  ایان ساکونت  . ای سکونت دارناد  مناطق حاشیه

سوادیه )باغ خلاج(، بنشای از کاوی اماام علای )ع( )فوتباال(،        ،)ششمه موشک(

 اسات  وایاع  و انتهای کشتارگاه ،کوی ابوالفر  )ع( ةشهدای صفری، منطق ةمنطق

ها و حااکی   آمارهای جدیدتر نیز نزدیک به همین داده .(16/7/1396)سایت ایرنا، 

هازار نفاری شهرساتان اراک در منااطق      590درصد جمعیات   20از آن است که 

نشاان   1390سرشماری سال (. 18/2/1398ای ساکن هستند )سایت مهر،  حاشیه

هاای غیررسامی اساتان مرکازی      گااه  در سکونت ساکن افراددرصد  23.5دهد  می

 .ندهسات تحصایالت دیاپل     دارای درصاد از سااکنان ایان منااطق     11سواد و  بی

 درصد سااکنان منااطق غیررسامی اساتان مرکازی مهااجر و تنهاا        84 همننین

اراک  نشاینان  حاشایه درصاد از   42 ،اساگ مطالعاات  بر .درصد بومی هستند11.5
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. اناد  نیز بیکارانی هستند که در گرشته شااغ  باوده  درصد  79کارگر ساختمانی و 

درصااد  35درمااانی و  ةدرصااد از ساااکنان ایاان مناااطق فایااد بیماا 71همننااین 

(. 31/5/1395)سایت ایرناا،  یک عرو معلول هستند از دار نگهداری ها عهده خانواده

درصد از مساحت این شاهر   7 دردرصد از جمعیت شهر اراک  23از نظر مساحت، 

درصاد از   12.5 دردرصد از جمعیات شهرساتان سااوه     19و ای  حاشیهق در مناط

نشاین سااکن هساتند )ساایت ایرناا،       وسعت ایان شهرساتان در منااطق حاشایه    

 ند.   (. در این استان، مناطق اراک و ساوه شاهد اعتراضات آبان بود16/7/1396

شهری است  ةهکتار بافت فرسود 391هزار و  2استان هرمزگان دارای هرمیگان: 

 43آن  ای حاشایه هاای   گااه  که شهر بندرعباگ بیشترین ساه  را دارد و ساکونت  

هازار نفار در    250براساگ آمارها حدود (. 11/10/1397ت )سایت ایرنا، درصد اس

های محدودی از  گزارش 98در آبان  .کنند زندگی می بندرعباگ ةهای فرسود بافت

 شد.  عباگ منتشر  ویوع اعتراضات در  شهر بندر

شاهرک مادنی، فرهنگیاان،    نشین استان همدان عموماً در  مناطق حاشیههمدان: 

اسات )ساایت ایرناا،     وایاع  مزدیینه، شاهید بهشاتی و تپاه پیساا     ةآباد، جاد یاس 

(. متأسفانه آماری از جمعیت ساکن در مناطق غیررسامی همادان در   13/4/1395

 ر شهر همدان منتشر شد.د 98هایی از  ویوع اعتراضات آبان  دست نیست. گزارش

 در اساتان  ، میبد پایین و میباد بااال  کشتارگاه، آباد، اسکان حسن ةپنج منطقیید: 

برخای   .است وایع نشین معرفی شده که سه منطقه در شهر یزد مناطق حاشیه یزد

)ساایت   نشین در استان یزد است هزار نفر حاشیه 110تا  100آمارها بیانگر وجود 

 در این استان، شهر یزد شاهد اعتراضات آبان بود.  .(26/7/1397ایرنا، 
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نشینی و  رسمی و حاشیه های کشور از نظر وجود مناطق اسکان غیر . وضعیت استان10جدول 

 1398وقوع اعتراضات آبان 
 دارای منااطق  شهرهای استان

 نشین  حاشیه
 شهرهای محال وقاوع   

 اعتراضات آبان 
 توضیح

 آذربایجااان
 شرقی

نشاین   برخی مناطق حاشایه  تبریز تبریز
ایاان اسااتان در اعتراضااات   

 اند. فعال بوده
 آذربایجااان

 غربی
 مشاانص دییااق صااورت بااه بوکان ارومیه، ارومیه

 محاااالت در کاااه نشاااده
 ارومیااااه نشااااین حاشاااایه
 نه، یا داشته وجود اعتراضات

 340 حادود  کاه  ارومیاه  اما
 خاود  در نشاین  حاشایه  هزار
 باوده  اعتراضاات  شااهد  دارد
 .است

 آباد،  اردبی ، پارگ اردبیل
 شهر مشگین 

  گزارش نشده است

نشاین و   منطقة حاشایه  6 اصفهان
 منطقة بحرانی 400

اصاااافهان، فوالدشااااهر، 
 آباد بهارستان، نو 

برخی از مناطق ایان اساتان   
  کااه شاااهد اعتراضااات بااوده

نشین نیست و برخای   حاشیه
ای  دیگر جزو مناطق حاشایه 

 آید. به شمار می
کاااااارج، فااااااردیس،   نقطه  62 البرز

گوهردشااااااااااااااات، 
 دشت، گلشهر مشکین

طبااق گزارشااات بااه نظاار    
رسااد کااه شاااهرهای    ماای 

نشااین اسااتان الباارز  حاشاایه
 اند. شاهد اعتراضات بوده

بوشااهر، شغااادک، جاا ،    بوشهر، برازجان بوشهر
 کنگان

نشااین ایاان  مناااطق حاشاایه
اسااتان در اعتراضااات فعااال 

 اند. بوده
هشااتگرد، اندیشااه، پرنااد،  تهران

کری ، رودهان،   آبیک، رباط
بااومهن، اسالمشااهر، شااهر 
یاادگ، ورامااین، مااالرد،   
شاااااهریار، بهارساااااتان، 

 هایی از تهران بزرگ بنش

تهااران باازرگ، شااهرک   
اندیشااه، بااومهن، پرنااد،  

کاااری ، شاااهریار،  ربااااط
تهرانسااااار، وراماااااین، 
اسالمشهر، دماوند، مالرد، 

آبااااد، یااادگ و  سااالطان
 بهارستان

 

نااطقی کاه   در تهران اکثر م
اناد   در اعتراضات فعال باوده 

نشین باه   جزو مناطق حاشیه
 آیند. شمار می
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 چهارمحال
 بختیاری و

لردگان، مهدیاه، فارساان،   
 نقنة بروجن، وردنوان

  گزارش نشده است

 خراساااان
 جنوبی

نشااین ایاان  مناااطق حاشاایه بیرجند بیرجند
اسااتان در اعتراضااات فعااال 

 اند. بوده
 خراساااان

 رضوی
خرو، نیشابور،  مشهد، شهر
 آباد سبزوار، خلی 

نشااین ایاان  مناااطق حاشاایه مشهد، نیشابور
اسااتان در اعتراضااات فعااال 

 اند. بوده
 خراساااان

 شمالی
  گزارش نشده است بونورد

اهااواز، آبااادان، ماهشااهر،  شهر 29 خوزستان
 بهبهان، امیدیه

نشاین   برخی مناطق حاشایه 
ایاان اسااتان در اعتراضااات   

 اند. فعال بوده
نشاین   برخی مناطق حاشایه  زنوان زنوان، ابهر، ییدار زنجان

ایاان اسااتان در اعتراضااات   
 اند. فعال بوده

سمنان، شاهرود، دامغاان،   سمنان
شااهر،  شااهمیرزاد، مهاادی

آرادان، ایاااوانکی، موااان، 
ساارخه، بسااطام، کالتااه   
خیج، درجزین، بیارجمند، 

 امیریه

  گزارش نشده است

 و سیستان
 بلوچستان

زاباا ، شابهااار،  زاهاادان، 
 کنارک، ایرانشهر

نشاین   برخی مناطق حاشایه  زاهدان
ایاان اسااتان در اعتراضااات   

 اند. فعال بوده
شیراز، داراب، فسا، صدرا،  شیراز فارس

 کازرون
اکثااار منااااطق فعاااال در   
اعتراضات ایان اساتان جازو    

 اند. نشین بوده مناطق حاشیه
یاازوین، تاکسااتان، آبیااک،  قیوین

 زهرا بولینآوج، الوند، 
نشاین   برخی مناطق حاشایه  یزوین

ایاان اسااتان در اعتراضااات   
 اند. فعال بوده

هکتاار از مسااحت و    200 قم
هزار نفر از جمعیات   163
 استان

  گزارش نشده است

سنندج، بانه، سقز، مریوان،  کردستان
بیوااار، یااروه، دیواناادره،   

 کامیاران

نشاین   برخی مناطق حاشایه  سنندج، مریوان
اسااتان در اعتراضااات  ایاان 

 اند. فعال بوده
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کرماااااان، سااااایرجان،  منطقه 56 کرمان
شااهر، رفساانوان،   کیااان
 کهنوج

نشاین   برخی مناطق حاشایه 
ایاان اسااتان در اعتراضااات   

 اند. فعال بوده
نشااین ایاان  مناااطق حاشاایه کرمانشاه، جوانرود کرمانشاه کرمانشاه

اسااتان در اعتراضااات فعااال 
 اند. بوده

 و کهگیلویه
 حمدبویرا

نشااین ایاان  مناااطق حاشاایه یاسوج، گنساران یاسوج، گنساران
اسااتان در اعتراضااات فعااال 

 اند. بوده
نشاین   برخی مناطق حاشایه  گرگان گرگان، گنبد کاووگ گلستان

ایاان اسااتان در اعتراضااات   
 اند. فعال بوده

رشاات، لنگاارود، تااالش،    گیمن
 بندرانزلی

ای  گزارشی از مناطق حاشیه رشت
 دست نیست.این شهر در 

گزارش دییقای در دسات    لرستان
 نیست

  آباد، پلدختر خرم

هزار نفر  140منطقه و  33 مازندران
 ساکن

ساااری، یالمشااهر، باباا ،  
 آباد، بهشهر عباگ

نشاین   برخی مناطق حاشایه 
ایاان اسااتان در اعتراضااات   

 اند. فعال بوده
نشااین ایاان  مناااطق حاشاایه اراک، ساوه اراک، ساوه مرکیی

اعتراضااات فعااال اسااتان در 
 اند. بوده

  گزارش نشده است همدان همدان
نشاین   برخی مناطق حاشایه  یزد یزد یید

ایاان اسااتان در اعتراضااات   
 اند. فعال بوده

 

، در اغلاب  ءجز برخای ماوارد اساتثنا    توان نتیوه گرفت، به در یک ارزیابی کلی می

نشین وجود داشاته   مناطقی که اعتراضات آبان در آنها گزارش شده مناطق حاشیه

نشین در اعتراضات حرور  است. البته این بدین معنا نیست که همة مناطق حاشیه

 داشتند.  
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دارناد.   نشین وضعیت معیشتی و رفاهی نامناسابی  جمعیت کثیری از مردم حاشیه

بر همین اساگ دور از ذهن نیست که ایان جمعیات دسات باه اعتاراض جمعای       

نسبت به وضعیت خود بزند. بسیاری از اهالی علوم اجتماعی و مسائوالن کشاوری   

تارین باازیگران و    ای و مها   معتقدند که متن اصلی اعتراضات آبان مناطق حاشیه

ریبی در مصااحبه باا همکااران    اند. هزارج نشینان بوده کنشگران ویایع آبان حاشیه

این ویایع با حراور بایش از نیمای از ماردم     »گوید:  گزارش در همین خصوص می

های بزرگی  شد و همننین بنش همراه بود که شام  طبقة متوسط و فرودست می

از مردم که در این اعتراضات حراور فیزیکای نداشاتند اماا باا آن همادل بودناد.        

دهد، تومعات در اکثر شهرهای کشاور وجاود    می که مشاهدات میدانی نشان شنان

جاز   های ایماری متن اصلی این اعتراضات بود. باه  داشت و نکتة دیگر اینکه حاشیه

درآماد   نشاینان و طبقاات کا     در یکی دو شهر مث  شیراز، افراد معتارض حاشایه  

هاای تصامی  بنزینای باه طبقاات ضاعی  و        دهد که تارکش  بودند. این نشان می

د کرده است. در بسیاری از تومعات یبلی، مطالبات سیاسی مطارح  متوسط برخور

هایی مانند احازاب در آنهاا حراور داشاتند و کمتار شااهد کنشاگری         بود و گروه

طبقات ضعی  بودی . اما ماهیت اعتراضاات آباان تغییار کارده و ایشاار ضاعی  و       

رض نبودناد  معتا  98نشینان در آبان  درآمد را درگیر خود کرده بود. تنها حاشیه ک 

هایی که اصطالحاً شیزی بارای از دسات    های دیگری نیز درگیر بودند. گروه و گروه

کنندة شنین اعتراضاتی هستند. روند فعلی در حاال افازودن باه     دادن ندارند شروع

ها است. جمعیت افرادی که شیزی بارای از دسات دادن    جمعیت این ایشار و گروه

ها ه  دیگار   شود ساکت ادامة این روند باعث میرفته بیشتر شده است.  ندارند رفته

 «ساکت نمانند.

گویاد:   نشینان و تهیدستان کشاور مای   وی همننین دربارة نسبت جمعیتی حاشیه

دهد که اخیراً طبقة متوسط در کشاور یاا ناداری  یاا بسایار       ها نشان می پژوهش»

 10اض ضعی  است. ما مسامحتاً دو طبقه داری . طبقة مرفاه کاه باا انادکی اغما     
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درصاد امکاناات را در اختیاار دارد،     90شود و حادود   درصد از جامعه را شام  می

شاود.   طبقة دیگر ه  سایر مردم هستند که شام  اکثریت با کمترین امکانات مای 

های خوابگاهی، بیکاران و نظایر آنها جزو ایان یشار    نشیان، ساکنان شهرک حاشیه

درصاد از جامعاة اماروز را شاام       30شوند. جمعیت بیکااران حادود    محسوب می

التحصیالن دانشگاهی هستند. هر نوع اتفاایی   شود که بنش مهمی از آنها فارغ می

درصااد مرفااه جامعااه زناادگی لااوکس خااود را دارد و از  10در کشااور رخ بدهااد، 

در کشور   ترین نوسان ایتصادی گیرد. اما به محض اینکه کوشک ها تأثیر نمی بحران

هااا و  عتراضااات اکثریاات مااردم هسااتی . ایاان نااوع گراناایدهااد، شاااهد ا رخ ماای

هاا   ها به طبقات متوسط ضربة بزرگی زده است. حتی اساتادان دانشاگاه   برنامگی بی

توان آنها را باه ساادگی طبقاة متوساط ایتصاادی       و نمی  اند ه  به سمت فقر رفته

 «نامید.

 ةماق و گساتر  ع»نگار و پژوهشگر مسال  اجتمااعی:   به گفتة عباگ عبدی، روزنامه

 جاهای دیگر اعتراضات در شهرهای اطراف تهران مث  شهریار، یدگ، اسالمشهر و

افزایاد:   وی در اداماه مای  « ه است.تر از سایر نقاط کشور بود طور نسبی گسترده  به

ای بودن این شهرها نسابت باه تهاران اسات.      ویژگی حاشیه ،یک علت روشن آن»

ولی علت خشاونت آن را   ،ایتصادی است علت اصلی اعتراضات ساکنان این مناطق

 ةفایاد صادا در عرصا    نشاین  مردم حاشیه. بودن آنان دانست "صدا بی"توان در  می

ناه حکومات و دولات     ،وایعیت آنان بودند ةدهند ها بازتاب نه رسانه .اند عمومی بوده

کردناد.   های سیاسی آنان را نمایندگی مای  و نه گروه ،توجهی عملی به آنها داشتند

جز شورش و تنریب راه دیگاری پایش    ،در نتیوه هنگامی که فرصتی پیدا کردند

صادا   هایی اسات کاه در شارایط عاادی بای      روی آنان نبود. این رفتار طبیعی گروه

 .«هستند

نشاین و همنناین ویژگای ایان      گیاری منااطق حاشایه    عبدی برخی عوام  شک 

هاای اخیار در    جریاانی شابه طبقاه در دهاه    »دهد:  طق را این طور توضیح میمنا

ای است کاه مان    گرفته های صورت شهرها شک  گرفته و ناشی از مهاجرت ةحاشی
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گیاری مناساب    ام. عدم پاساخ  نشینی نوع سوم و شهارم نامیده آن را جریان حاشیه

 گیاری  شاک   باه  منوار ، ها زندگی همراه با ناهنواری ، وانسداد اجتماعی ،فرهنگی

زناد  بتواند دست به رفتارهایی با یدرت تنریبی باال  گروه یاب  توجهی شده که می

ساالح سارد و گارم باا خاود حما         و دهد و رفتارهای وندالیستی از خود بروز می

« داین یشر استعداد هدایت و مورد سوءاساتفاده یارار گارفتن زیاادی دار     .کند می

 (.1398/ 9/9، شهروند)روزنامة 

تاوان   هاا ساال یادمت برخوردارناد، نمای      های شهری که از ده به برخی از محدوده

هاایی   گااه  داد. در پیرامون تهران و برخی شهرهای دیگر، سکونت« حاشیه»عنوان 

که همگی دارای شهرداری، طرح تفصیلی جامع و غیاره هساتند و در     شک  گرفته

جریااان رشااد ایاان  انااد. شااارشوب یااوانین و مقااررات رساامی در حااال گسااترش

ها به لحاظ وضعیت اجتماعی و همننین فرم کالبادی در حاال تغییار     گاه سکونت

هازار نفار جمعیات دارد، ساازوکار      200ای را که بیش از  است. برای مثال، منطقه

اجتماااعی خااود را دارد  و دارای دینامیساا  داخلاای اساات نبایااد بااا مفاااهی  و   

بررسی کرد. باید به دنباال  « نشینی هحاشی»و « حاشیه»های یدیمی مث   شارشوب

ها را توضایح دهاد. در ایان منااطق مهااجرت از       مفاهی  جدیدی بود که این گروه

شهر مادر به پیرامون شک  گرفته و ترکیب جمعیتی این مناطق از بافت جمعیتای  

شهر تبعیت کرده و تنوع زیادی در آن وجود دارد. به همین دلیا  جواماع محلای    

اطق پیرامونی شک  گرفته است. در عاین حاال  متوساط سانی     خاصی در این من

تر از شهرها است و افراد شاغ  درآمد کمتری دارناد.   ها جوان جمعیت این محدوده

نکتة جالب توجه این است که میزان بیکاری در این مناطق نسبت باه شاهر ماادر    

به باازار  ها دسترسی  های سکونت در این محدوده کمتر است شرا که یکی از انگیزه

کار است و افراد ساکن این مناطق شندمهارتی هستند تاا بتوانناد از عهادة سابد     

ها فراای اجتمااعی خاصای     معیشتی خانوار برآیند. همان طور که در این محدوده

 وجود دارد، فرای ایتصادی آنها نیز خاص و متمایز از شهرها است.  

تقاد اسات ترکیاب    نظاران اجتمااعی اسات کاه مع     گودرزی یکی دیگر از صااحب 
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هاایی دارد. او در مصااحبه باا همکااران      معترضان آبان با اعتراضات یبلای تفااوت  

رساد کاه    ای ، به نظر می ها گرفته براساگ اطالعاتی که از رسانه»گوید:  گزارش می

شند نکتة متفاوت نسبت به یب  وجود داشته اسات. اول، اعتراضاات در شاهرهای    

شته بوده و خشونت و شدت اعتراضات نیز افازایش  بیشتر از گر 98محروم در آبان 

های محروم و کمتر برخوردار در ایان   توان حدگ زد گروه داشته است. بنابراین می

اند. اما در بین اینها گاروه دیگاری ها  هسات کاه       ماجرا مشارکت بیشتری داشته

توان  تصدیق کن  که در اعتراضاات حراور داشاته     براساگ مشاهدات پراکنده می

دست آماده و نیازمناد     وگو با ساکنان این مناطق به ت. این فرض از طریق گفتاس 

"جمعیات نیات  "تر است و آن اینکه در این مناطق با یک  مطالعة دییق
ساروکار   1

داری . جمعیت جوانی که شاغ  نیسات، مشاغول تحصای  علا  و همنناین فان       

دیگران است. ایان   ای برای خود متصور نیست، و زندگی او وابسته به نیست، آینده

ای مانند جنوب غربی تهران حرور  ویژه مناطق حاشیه جمعیت در برخی مناطق به

زن  با ورود این جمعیات از روز دوم اعتراضاات،    مهمی داشته است. من حدگ می

جمعیات  "میزان خشونت و تنریب افزایش پیدا کرد. در طبقات اجتماعی منتل  

یاافتگی خاصای نیاز از     کن است ساازمان متفاوت است. در برخی مناطق مم "نیت

هاای لاوتی مسالک و     ها با فرهنگ خانه هایی مانند یهوه طریق حرور افراد در مح 

غیره پیدا کرده باشند. در تحلی  اعتراضات، به نظر من بایاد ها  گاروه محاروم را     

 «دید و ه  گروه نیت را بررسی کرد.

ند در ردی  منااطق محاروم و   اکثر مناطقی که در اعتراضات آبان ایفای نقش کرد

ای در اعتراضاات فعاال    یرار داشتند، اگرشه هماة منااطق حاشایه   « نشین حاشیه»

های اخیر ترکیب جمعیتی مناطق حاشیة شهرها تغییارات مهمای    نبودند. در دهه

                                                
هساتند.   و ناه در حاال آماوزش    ،ندا کنند، نه شاغ  نه تحصی  می شود که ( به جمعیتی گفته میNEETنیت ) .1

روزناماة  وگاو باا    حسن طایی، عرو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبالی و معاون سابق وزیر کار ایران، در گفات 
 میلیون نفری جمعیت نیت در ایران داده است. 10تا  4وجود گروه  ( خبر از1394)اعتماد 
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داشته است. از جمله در حالی که این مناطق مح  اسکان مهاجران روستایی باود  

هاایی از طبقاة    تادریج گاروه   رها شده بودناد، باه  که برای کسب معیشت راهی شه

متوسط شهری که متناسب با شرایط ایتصادی فقیر شده بودند نیاز بارای کااهش    

ویژه هزینة مسکن در این منااطق سااکن شادند. اساکان طبقاة       منارج زندگی به

هاای فرهنگای     نشین سبب تغییر برخی از ویژگی متوسط شهری در مناطق حاشیه

نشاین تناوع طبقااتی     بنابراین، برخالف تصور، معترضاان حاشایه  این مناطق شد. 

شده بودند که به لحاظ  آمد و متوسط فقیر در داشتند و شام  ترکیبی از طبقات ک 

 هایی از طبقة متوسط شهری را با خود داشتند.   فرهنگی مؤلفه
 



 

 طبقة متوسط در اعتراضات آبان ؛ششم
 

هاای نااظران    هاا و ارزیاابی   اغلاب گازارش   98و آبان  96در تحلی  اعتراضات دی 

هاا   نشاین  رسمی و مستق  حکایت از حرور طبقاات فرودسات شاهری و حاشایه    

طبقاة متوساط   تدریج شاواهدی نیاز در تأییاد حراور      داشت، اما در عین حال به

نظران، باا اشااره باه تحاوالت جامعاة       شهری گزارش شد. برای مثال برخی صاحب

تاوان   شهری و مهاجرت بنشی از طبقة متوسط به حاشیة شهرها، ادعا کردند نمی

هاای مهااجر روساتایی و فقارای      ترکیب طبقاتی حاشیة شهرها را منحصر به گروه

اشتند آن بنش از طبقاة متوساط   شهری دانست. بر این اساگ، گروه دوم تأکید د

بنشای از جمعیات    که به دلی  شرایط ایتصادی باه طبقاة پاایین ریازش داشاته     

 معترض را تشکی  داده است.  

طبقه یکی از مفاهی  مبه  در علوم اجتماعی است که تعریا  و مرزبنادی دییاق    

پردازی اجتماعی نیاز در خصاوص   آن کاری بس دشوار است. در طول تاریخ نظریه

هاای  انواع و جایگاه طبقه در سلسله مراتاب طبقااتی در جواماع صانعتی منایشاه     

تاوان از کاربردهاایی کاه در فها  و     بسیاری وجود داشته است. با وجود این، نمای 

درک بهتر حیات سیاسی و اجتماعی دارد شش  پوشاید. طبقاه از یاک ساو بارای      

-و امکانات در باین گاروه  ها، و اختالف سطح زندگی  ها، تفاوتنشان دادن نابرابری

هاا  رود و از سوی دیگر بررسای های اجتماعی و افراد متعلق به هر طبقه به کار می

دهد که میان رفتار افراد و طبقة اجتماعی که بدان تعلاق دارناد ارتبااط    نشان می

تاوان  معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، در بین افراد متعلق به طبقة خاص می

ی مشابهی را در زمیناة سیاسای، اجتمااعی، ایتصاادی و فرهنگای      الگوهای رفتار

وجو کرد که یاب  تعمی  به ک  آن طبقه است. در این میان، شناخت رفتاار   جست

اجتماعی طبقة متوسط شهری به دلی  تمای  آن به کنشگری اجتماعی  -سیاسی 

 اهمیتی دوشندان دارد.  

شناسی و شه از دیدگاه ایتصادی باه دو معناا باه    طبقة متوسط شه از منظر جامعه
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برناد.  هاا باه کاار مای    رود. یکی به معنای خرده بورژوازی کاه مارکسیسات   کار می

داری، عاالوه بار طبقااة    ماارکس در ایان بااره اشااره دارد کااه در جامعاة سارمایه      

دار و کارگر، یک یشر اجتماعی دیگر نیاز وجاود دارد کاه وی آن را طبقاة      سرمایه

نامد، یعنی کسانی کاه ابازار تولیاد گساترده ندارناد و از نیاروی کاار        ط میمتوس

هاای  وران، و مادیران کارگااه  کنند و مشاغ  آزاد، پیشاه خودشان ه  استفاده می

شوند. دیدگاه دوم ایادة غیرمارکسیساتی اسات. ایان      کوشک صنعتی را شام  می

هاای مشاترکی در   گروه معتقدند با رشد ایتصاد آزاد، یک طبقة جدید که فرصات 

گیرد. این طبقه بین طبقات بااال و پاایین جامعاه یارار     روابط بازار دارند شک  می

دارد و افراد متعلاق باه آن تحصایالت، ساطح درآماد، سابک زنادگی، جایگااه و         

حادودی دوتوکویا     های اجتماعی ک  و بیش یکسانی دارند. ماکس وبر و تا آگاهی

دهناد. از دیاد دوتوکویا ، باا توساعة       ر مای از این منظر طبقه را مورد بحاث یارا  

شاود کاه در ساطح ساواد و     ایتصادی و پیشرفت جامعه، طبقة متوسط ایواد مای 

های شهرنشینی برخوردار است تمدن به طبقة باالی جامعه شبیه است و از ویژگی

 (.1388)فوزی و رمرانی، 

ر حالی که باا  در تعری  باال، طبقة متوسط یک ک  یکپارشه در نظر گرفته شده، د

هاای متعادد در   گیری گاروه گسترش وسعت طبقة متوسط در جوامع، شاهد شک 

هاای  درون طبقة متوسط هستی  که هریک سبک زندگی، رفتار سیاسی و ویژگای 

های دیگر در درون طبقاة متوساط دارناد.    مشترک و در عین حال متفاوت با گروه

گاروه یادی  و جدیاد اسات.      بندی در طبقة متوسط، تقسی  آن به دواولین دسته

ان جامعاه را تعلای    رهبار شناسان برای طبقة متوساط جدیاد از آن رو کاه    جامعه

شاوند اهمیات   دهند و با پرورش انسانی جدید موجاب تغییار و دگرگاونی مای     می

پردازان مکتب تراد، نیز توجاه خاود را باه     دارندرف، از نظریه اند. رال  خاصی یال 

 طبقاة  ماورد  در هاایش  دیادگاه  تبیین دارد و دریطبقة متوسط جدید معطوف م

 طبقاة  اول کناد. وی گاروه  مای  تقسای   دسته دو به را جدید، این طبقه متوسط

 متوساط  طبقاة  دوم گروه پندارد، ومی دارسرمایه طبقة حامیان را متوسط جدید
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 متمایا  باه   یاا  انقالبی بالقوه را آن و بیند می یافتة پرولتاریاشک  توسعه را جدید

بنادی   (. در تقسای  72: 1389داند )هزارجریبی و صافری شاالی،   می کارگر طبقة

 اشااره شاده اسات.    متوساط  طبقاة  درون در مشنص نسبتاً بنش دیگری به سه

-فروشگاه مالکان کوشک، هایسرمایه صاحبان از است یدی  عبارت طبقة متوسط

 گرشاته  یارن  طاول  در دساته  ایان  افاراد  کشاورزان کوشک. شمار و محلی های

 را شااغ   جمعیت ک  از توجهی یاب  نسبت اما هنوز است، یافته کاهش پیوسته

 یا مدیریتی مشاغ  دارای که کسانی از باال اساساً متوسط دهند. طبقة می تشکی 

را  هاخانواده و افراد از بسیاری شمار است. این دسته شده تشکی  هستند ای حرفه

 از شاکلی  آناان  است. بیشتر خطا آنان دیدگاهو  هانگرش گیرد، اما تعمی  دربرمی

 درباارة  آزادمنشاانه  نظارات  دارای افاراد  و نسابت  اندکرده توربه را عالی آموزش

 و ایحرفاه  هایگروه میان در ویژه به آنان، بین در سیاسی و اجتماعی موضوعات

 تار نامتواانس  مراتاب  باه  گروهی متوسط پایین است. طبقة باال تقریباً تنصصی،

 فاروش،  نماینادگان  کارکنان دفتاری،  عنوان به که شودمی افرادی شام  و است

 متوساط  طبقاة  اعراای  بیشتر دارند. اشتغال کار به دیگران و پرستاران معلمان،

 معماوالً  آبای،  کاارگران یقاه   باا  کارشان شرایط برخی شدن یکی وجود با پایین،

 (.75)همان: دارند  کارگران با متفاوتی سیاسی و اجتماعی هاینگرش

تار از طبقاة   رو هستی . طبقة متوسط یدی  پیشینی در ایران نیز با این دوگانه روبه
کناد و کیفیات   متوسط جدید است و آننه این دو گروه را از یکدیگر متماایز مای  

گیری آنها است. طبقة متوساط سانتی   بنشد تاریننة شک متفاوتی به هریک می
یشتر در مالکیت، ارث و دستیابی به عناصار  نتیوة تحوالت دوران گرشته است و ب

ای گیاری طبقاه  یدرت سیاسی تا حاد زیاادی ریشاه در گرشاته دارد و در شاک      
ثروتمندتر از بقیة جامعه مث  شاهزادگان، بازاریان و برخی مالکان مؤثر بوده است. 

ای است مالک دارایی که عمدتاً بناش  توان گفت طبقة متوسط یدیمی طبقهمی»
جامعاه را در ساطح کاالن در کنتارل خاود دارد. ایان طبقاه از معادود         ایتصادی 

هاای پاس از انقاالب اساالمی     طبقاتی است که بارخالف ساایر طبقاات، در ساال    
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)ساازگرا،  « شاود ننورده بایی مانده است و طبقة متوسط سنتی نامیاده مای   دست
 اما طبقة متوساط جدیاد حاصا  مدرنیزاسایون دورة پهلاوی اول در     (. 78: 1382

توان گسترش شهرنشاینی،   کنون نیز ادامه دارد و نتیوة آن را می ایران است که تا
گسترش ارتباطات، و تقویات و گساترش دولات و دیوانسااالری و ارتاش دانسات       

 از ویاژه  شهرنشاینی باه   و آموزشای  نظام گسترش محصول طبقه (. این5)همان: 

و  شهرنشاینی  سیاسات  و محصاول  پهلاوی  دولات  در آن تاداوم  و مشروطه زمان
بارخالف طبقاة    هاا پدیاده  ایان  از کادام  های   حقیقت، در است. توسعة ایتصادی

 بلکاه  اند، نگرفته شک  تولید ایتصادی با مستقی  رابطة متوسط جدید در غرب در

 هماة تااروپود   نفتای  توان در رانت نفات یافات. زیارا درآمادهای     منشأ آنها را می

طبقات  گیریشک  ساخته، و متأثر را ایرانیجامعة  اجتماعی ایتصادی ا  مناسبات
را  دولات  باا  همة آنها ارتباط و طبقات، این بین مناسبات آنها، تحوالت اجتماعی،

 تأمین برای منابع این از استفاده و نفتی درآمدهای انحصار است. تعیین کرده نیز

 به داده، شک  را دولت و اجتماعی هایگروه بین مناسبات هاجاری دولت منارج

 است. آن تولیات از جدید متوسط گیری طبقةشک  که نحوی
 ایتصاادی  طبقة متوساط  نه یک را ایران در متوسط طبقة توان می این اساگ بر 

 کشد، می دوش به کشورهای آزاد در را دموکراسی و داریسرمایه بهای که تولیدی

 مادد  باه  تحصیالت آموزشی فرهنگی و محصول گسترش متوسط طبقة یک بلکه

متوانس نیسات   طبقة یک ایران در جدید متوسط طبقة دانست. نفتی درآمدهای
-پایگااه  دارای آن اعرای و است معین طبقاتی منافع و مستق  ایدلولوژی فاید و

 طبقاة  بتوانناد  کاه  شاده  آن از ماانع  امار  که این هستند منتل  های اجتماعی

پاور و  دهناد )ملاک  اجتماعی تشکی   سیاسی ا  هایبرای کنش مستق  و واحدی
ای مصانوعی و حاصا     (. از این دیدگاه، طبقة متوسط طبقاه 80: 1397همکاران، 
گراری از باال است که با تکیه بر دولت و درآمدهای نفتای شاک  گرفتاه و     سیاست

این امر بر رابطة آن با دولت نیز تأثیر گراشته است. ساؤالی کاه در اینواا مطارح     
ماهیت طبقة متوسط جدید و رابطة آن باا دولات    شود این است که با توجه بهمی

 توان آن را نیروی نوساز و جنبشی جامعه دانست؟   آیا می
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هاای  تمامی نظریات طبقة متوسط را نه یک ک  یکپارشه، بلکاه متشاک  از گاروه   

اند و برخی آن را به سه بنش طبقة متوسط باال، متوسط اجتماعی متفاوت دانسته

-اند. در عین حال ماا شااهد دو ناوع نظریاه    سی  کردهمتوسط و متوسط پایین تق

پردازی در مورد طبقاة متوساط جدیاد در کشاورهای خاورمیاناه از جملاه ایاران        

هستی . گروه ننست نظریاتی هستند که تأکید دارند این طبقه وابستگی شادیدی  

به دولت دارد و فاید توانایی حرکت در مسیر ایواد تغییرات سیاسی ا اجتمااعی و   

افع طبقاتی خود است. نظریات گروه دوم اشاره دارند به اینکه با وجود وابستگی من

های متعدد در درون ایان  گیری گروههای رانتی، شاهد شک  طبقة متوسط به نظام

طبقه هستی  که برخی به دلی  شیوة زندگی و شرایط ایتصادی ا اجتمااعی خاود    

وااد تغییارات اساسای جامعاه     توانند نقش مهمی در اینیروی پیشرو هستند و می

 داشته باشند.  

توان بر مبنای منزلت، کارکرد، برگر معتقد است طبقة متوسط در خاورمیانه را می

بندی کارد. او درآماد را کاه معیاار اصالی شناساایی طبقاة        یدرت و درآمد تقسی 

دهاد زیارا در نگااه او درآماد     متوسط در جوامع غربی است در ردی  آخر یرار می

نیست. وی دو گروه طبقاة متوساط را در خاورمیاناه از     مهمی در خاورمیانهمتغیر 

اول، توار و صنعتگران که خود گماشته هستند و نفاوذ و  »دهد: یکدیگر تمییز می

درآمد آنان آنقدرها نیست که با ثروتمندان و یدرتمندان برابری کند. دوم، گروهای  

پزشاکان، وکاال، مادیران،    منتلط از صاحبان حرف، مشاغ  و متنصصان همنون 

ها، مستندمان و کارگران دولتی کاه اکثریات   کارکنان و رؤسای ادارات، تکنیسین

بگیر هستند. این طبقات با ه  طبقة متوساط را در جواماع خاورمیاناه    آنان حقوق

 (.12: 1394)دارابی، « دهندتشکی  می

شاان عما    قاه و طب ان طبقة متوسط به نفع منافع طبقاتیرهبربرگر مدعی است 

کنند زیرا طبقة متوسط به خودی خود نفوذ ایتصادی و سیاسی بااالیی نادارد.   می

ها و ثروتمندان هستند، بنشای دیگار مانناد    بنشی از این طبقه تابع آریستوکرات

کنناد، و  می گرا  در جهت تأمین منافع طبقات پایین و محروم فعالیتان شپرهبر
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دهند که به مراکز یدرت  اران دولت تشکی  میبنش سوم را ه  کارمندان و کارگز

ای هستند. بنابراین به گفتة برگر، طبقاة متوساط   ارادهنزدیک ولی ابزار مطیع و بی

در خاورمیانه فاید یدرت ایتصادی و ایدلولوژی سیاسی است. البته طبقاة متوساط   

  و بهره دانست. این طبقه دارای متنصصان، صااحبان شاغ   توان از نفوذ بیرا نمی

های یاب  توجهی است که نقش مهمی در صانعتی شادن   ها و ایدهحرفه، و مهارت

 (.7کنند )همان: خاورمیانه ایفا می

هالپرن بین طبقة متوسط سنتی و جدید، و همننین طبقة متوسط در غارب و در  

خاورمیانه تفاوت یال  است. در نگاه او، طبقة متوسط جدیاد خاورمیاناه از طریاق    

دار به وجود آمده و از طبقاة متوساط غارب کاه بعاد از       سنتی زمین زوال ننبگان

کناد متماایز اسات  و    ها دفاع میصنعتی شدن به وجود آمد و از آن نظ  و دارایی

ها و اموال، بلکه برای ایواد آنها اا بنابراین از یدرتش نه برای دفاع از نظ  و دارایی

گوناه تعهاد ماالی    اا بدون های    وظیفه و کاری انقالبی که تاکنون برعهده گرفته

کند. همننین به دلی  اینکه متعهاد باه    نسبت به هرگونه نظام خاصی استفاده می

هایی نظیر تحرک اجتماعی عمودی و افزایش یدرت است، از نظر ایادلولوژیک  ایده

: 1394، به نقا  از دارابای،   52: 1963متعهد به اصالحات اجتماعی است )هالپرن، 

بقة متوسط جدید در خاورمیانه را به مثابه نیروی انقالبی و باثبااتی  هالپرن ط(. »7

ی تمام مناطق خاورمیانه را به طور روزافازون باه دسات    رهبرتدریج  بیند که بهمی

گیرند. او معتقد است خاورمیانه پیش از اینکه وارد دورة ماشین شاود، باه دورة   می

-متوسط جدید ننستین طبقاه جدیدی به نام دورة اداری منتق  شده است. طبقة 

، باه نقا  از   1374)انصااری،  « ای است که نتیوة این انتقال به عصر جدید اسات 

 (.  71: 1396نیکی، آب

پردازانی است که به بررسای طبقاة متوساط در    سامول  هانتینگتون یکی از نظریه

هاای سیاسای در ایان    کشورهای در حال توسعه و نسابت ایان طبقاه باا نااآرامی     

های داخلی شادید در کشاورهای در حاال توساعه     رداخته است. تعارضکشورها پ

پس از جنگ جهانی دوم ناشی از این وایعیت است که نهادهای سیاسی به آرامای  
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گیرند ولی تغییرات سریع اجتماعی و ایتصادی همناون شاهری شادن،    شک  می

 باال رفتن سواد و آموزش و غیره از یاک ساو بار نهادهاای سیاسای موجاود فشاار       

گیری الیاه و طبقاة اجتمااعی باا انتظاارات و      آورد و از سوی دیگر باعث شک  می

(. او این طبقة جدیاد را  34: 1392شود )ازغندی و حسام یاضی، تویعات جدید می

کارده و   نامد. این طبقه بیشتر از افراد شهرنشین، تحصای  طبقة متوسط جدید می

هاای سیاسای و اجتمااعی    هبگیر تشکی  شده که خواهان مشارکت در عرص حقوق

هستند. اما مطالبات این طبقه به دلیا  فقادان توساعة سیاسای مناساب در ایان       

کشااورها و نهادهااای سیاساای و اجتماااعی نظیاار احاازاب، صاانوف، مطبوعااات و   

گراری مستق  از حکومت کاه بتوانناد    های جمعی، مولس و نهادهای یانون رسانه

شود. ایان امار منوار باه     برآورده نمی انتظارات سیاسی طبقة جدید را پاسخ دهند

-شود که نتیوة آن ظهور انواع بای ایواد شکاف بین توسعة اجتماعی و سیاسی می

هاای  های اجتماعی، انقاالب، شاورش، کودتاا و بحاران    هایی همنون طغیانثباتی

 (.1389فزاینده است )زیباکالم و همکاران، 

داری در کشاورهای  نظام سرمایهاز دیدگاهی دیگر، گسترش صنعت، بوروکراسی و 

ای جدید، یعنی طبقاة متوساط باا     گیری طبقه پیرامونی همنون ایران باعث شک 

 (:63-60: 1374زاده، های زیر شده است )لهسایی ویژگی

بیشتر اعرای این طبقه صاحب وسای  تولید نیستند و کاارگزاران بناش    (1

 خصوصی یا دولتی هستند.

های ایتصادی دخالت محدود در کارها و برنامهافراد این طبقه عمدتاً پیرو  (2

 های لیبرالی دارند. اند و ویژگی و اجتماعی

های رادیکالی و خواهان دخالات کاما    بنشی از این طبقه دارای گرایش (3

 در تمامی کارها هستند.  

 

هاا،  ایاز این منظار، طبقاة متوساط متشاک  از شهاار یشار روشانفکران، حرفاه        

اولاین یشار، یعنای یشار روشانفکران در کشاورهای        کارمندان و مادیران اسات.  
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شاود. اولاین گاروه افارادی هساتند کاه هاوادار        پیرامونی به سه دسته تقسی  می

اند و تنها راه نوسازی جامعاه را پیاروی از عناصار فرهنگای، علمای،       فرهنگ غرب

دانناد. گاروه دوم افارادی مناال      فنی، ایتصادی و حتای ایادلولوژیک غارب مای    

خودبیگاانگی و   هستند که معتقدند ورود فرهنگ غربای منوار باه از    فرهنگ غربی

بارد. در   شود و هویت این کشورها را از باین مای   وابستگی کشورهای پیرامونی می

هاای  نهایت گروه سوم معتقدند باید با فرهنگ غربای ارتبااط داشات ولای بناش     

ین یشار  های منفی جلوگیری کارد. دوما  مثبت و الزم آن را جرب و از ورود بنش

ها هستند که از تحصیالت و وجهة اجتمااعی بااالیی برخوردارناد، درآماد     ایحرفه

باالیی دارند، و امکان افزایش درآمد نیز بین آناان وجاود دارد. ایان گاروه از نظار      

سیاسی و ایدلولوژیک همگون نیستند، اما استقرار دموکراسی از طریق انقاالب یاا   

رمندان و زاییدة گسترش روابط صانعتی و نظاام   اصالح را یبول دارند. یشر سوم کا

بوروکراسی در کشورهای پیرامونی هستند. تحصیالت افاراد ایان یشار غالبااً باین      

ای دارناد و  دیپل  و لیسانس  و درآمدشان در حد میانه است. وجهة اجتماعی میانه

به دلی  ثبات شغلی مورد پریرش تاودة ماردم هساتند. گرایشاات سیاسای آناان       

کارانه است. شهاارمین و آخارین یشار مادیران      لیبرالی، رادیکال و محافظهبیشتر 

های کلیدی و حساسی را در دو بنش خصوصی و دولتی به خاود  هستند که پست

اند، جزو ایشار با درآمد بااال هساتند و عاالوه بار دساتمزد رسامی،       اختصاص داده

باالیی برخوردارند. آنان  منابع درآمد غیررسمی نیز دارند. بنابراین از توان ایتصادی

معموالً هوادار حفظ وضع موجاود هساتند و از ساازمان بوروکراسای بارای حفاظ       

کننااد. ایاان یشاار واسااطة میااان طبقااة پااایین و مویعیاات خااویش اسااتفاده ماای

 داران هستند )همان(.    سرمایه

های سیاسی ا اجتماعی سادة اخیار، وجاود     ( نیز با بررسی دییق نهرت1372اشرف )

 سازد: گیری و ایدلولوژی را در اعرای طبقة متوسط جدید آشکار میجهتدو 

ی رهبااراناادازی اعتراضااات و افاازایش مسااتمر نقااش ایاان طبقااه در راه (1

 های سیاسی ا اجتماعی جنبش
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گرایای متعاادل یاا افراطای باه ساوی       حرکت دالمای از ایادلولوژی ملای    (2

 ایدلولوژی شپ و افراطی.

 

از یبیاا  رؤسااای دادگساتری، یرااات، پزشااکان و  منادان آزاد  از نظار وی، حرفااه 

هاای ضادجنبش نقاش    های سیاسای و هادایت نیارو   ی نهرترهبرمهندسان در 

برد. گاروه  گیرند. اشرف سه گروه را از طبقة متوسط نام میای به عهده میفزاینده

اول سیاسی نیستند و با حکومت همکاری دارند اما نسبت به وضاعیت اجتمااعی ا    

مندی از شرایط فعاالناه در  اعتماد هستند. گروه دوم برای بهرهو بیسیاسی بدبین 

-های حاک  ارتباط دارند. گاروه ساوم از حرفاه   کنند و با گروهسیاست مداخله می

شود که تعدادشان انادک اسات. گاروه اول    مندان و روشنفکران منتقد تشکی  می

وااد کناد، ولای    ایدلولوژی خاصی ندارد که در بین طبقة متوسط پایین کشاش ای 

 گروه سوم در میان این  طبقه  نفود باالیی دارد )همان(.

زیاران  جیمز بی  اعرای طبقة متوسط جدیاد در ایاران را باه شهاار گاروه ساربه      

(followers( مدافعان نظام ،)maneuvers تکناوکرات ،) ( هااtechnocrats و ،)

: 1386)مطلبای،  کناد   ( تقسی  مای uprootersها یا منالفان سرسنت )رادیکال

آل و برای فه  بهتر طبقة متوساط   بندی به صورت تیپ ایده(. البته این تقسی 83

داناد و آن را از ساه گاروه    ها را نیروی تغییرخواه مای است. بی  تنها گروه رادیکال

داناد.  های دیگر را به دالی  منتل  جزو حامیان نظام میکند و گروهدیگر جدا می

ان افرادی سازشکار و تابع یدرت هستند. آنان باه دنباال یادرت    زیران یا پیروسربه

ایستند. مدافعان شوند و تمای  به یطب یدرت دارند و در مقاب  آن نمیکشیده می

رتباة حکاومتی و ننبگاانی     توان زیرکانی دانست که کارگزاران عالیرا در  وایع می

دارای یادرت ماانور   هایی کاه دارناد   هستند که به دلی  تحصیالت مدرن و مهارت

هاا از تحصایالت   توانند ماویعیتی برتار باه دسات آورناد. تکناوکرات      هستند و می

دانشااگاهی و مشاااغ  علماای و تنصصاای برخوردارنااد و هاادف آنااان فعالیاات در  

اند. بی  اصطالح اینتلیونسیا را بارای آناان   ای است که برای آن تعلی  دیده زمینه
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ها یا منالفان سرسنت در وایع همان روشنفکران برد. در نهایت، رادیکال به کار می

هساتند و نقاش    اندرکاران خلق و انتقال آثار فرهنگی هستند. این گروه تنها دست

نقادی در جامعه دارند. نویسندگان، دانشوویان، هنرمندان، استادان و معلمان ایان  

 (.  84دهند )همان:  های دیگر بیگانه هستند شک  میگروه را که با گروه

 

 های طبقة متوسطشاخص .1

هاای منتلفای وجاود    ها و ماالک برای شناخت و تمییز طبقات از یکدیگر شاخص

دارد. برای مثال، رایت میلز طبقة متوسط جدید در امریکا را با سه معیاار درآماد،   

شناساانی کاه در   کند. در ایران، اندیشمندان و جامعاه دارایی و منزلت مشنص می

هاای متفااوتی بارای شناساایی طبقاة      اند ماالک کردهمورد طبقات اجتماعی کار 

هاایی همناون   اند. برای مثاال، توسالی ماالک   متوسط جدید در ایران به کار برده

تحصیالت عالی، دریافت حقوق، سابک زنادگی مشاابه، و اشاتغال در پانج گاروه       

رتباة اداری،   شغلی: مشاغ  علمای، فنای و تنصصای، مادیران و کارمنادان عاالی      

ر دفتری و اداری، کارکنان اماور بازرگاانی و فروشاندگان، و کارکناان     کارکنان امو

 (.73-72: 1392زاده، کند )یاسمی و زارعامور خدماتی را مطرح می

هاای ذیا  بارای    به طور کلی، با بررسای آرای منتلا  در ایان زمیناه، شاخصاه      

 شناسایی و شناخت طبقة متوسط جدید در ایران مورد توجه یرار گرفت: 

 

 شهرنشینی رشد -

رشد شهرنشینی دارای پیامدهایی است کاه منوار باه ایوااد انتظاارات جدیادی       

گویی به آنهاا یاا تغییار رفتاار خاود باا ماردم        شود که نظام سیاسی را به پاسخ می

شناختی با رشد طبقة متوسط جدید همراه است. دارد. این رشد از منظر جامعه وامی

میلیون نفر باوده کاه در ساال     16 در حدود 1355جمعیت شهری کشور در سال 

دهة  میلیون نفر رسیده است. رشد جمعیت شهری کشور در 59به بیش از  1395

 (.1396سیر صعودی داشته و این سیر ادامه پیدا کرده است )مرکز آمار ایران،  60
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 مییان باسوادی -

 رشد باسوادی از دوران پهلوی آغاز شد و بعد از انقالب سرعت بیشتری گرفات. در 
دادناد کاه ایان میازان در     درصد جمعیت را تشکی  می 27، باسوادان 1332سال 
(. افازایش  24/12/1395درصد رسیده است )ساایت ایسانا،     94.7به  1395سال 

هاای آناان، و همنناین    تحصیالت در هر کشور نوع نگاه افراد، مطالبات و خواسته
کناد )عرایای،   مای  نوع برداشت از مسال  اجتماعی و سیاسی را دساتنوش تغییار  

(. در کنااار افاازایش میاازان باسااوادی، شاااهد رشااد صااعودی تعااداد    13: 1386
، تعاداد دانشاوویان در   1378های کشاور هساتی . در ساال    دانشوویان و دانشگاه

 616میلیاون و   3باه   1397میلیون نفر رسید که این تعداد در سال  1.5ایران به 
(. افازایش اعراای هیئات    1397/ 9/10 هزار نفر افزایش یافته است )سایت ایرناا، 

علمی و دانشوویان از این جهت اهمیت دارد که هرشه تعداد آناان بیشاتر باشاد،    
کنناد. باه گفتاة هاانتینگتون،     نقش مؤثرتری در تحوالت سیاسی کشور ایفاا مای  

دانشوویان بیش از دیگران با جهان نوین آشانایی دارناد و در ذهان آناان شاکاف      
و تالش برای تحقق آن در جامعه وجود دارد. دانشاوویان و   شدگیمیان اص  نوین
کنناد کاه منوار باه افازایش       کرده این شاکاف را بیشاتر درک مای   افراد تحصی 

شاود  هاای پیشارفته مای    مطالبات آنان از نظام سیاسی برای پیوستن به ص  ملت
 (.8: 1386)عرایی، 

 

 گسترش بوروکراسی دولتی -

سط جدید گسترش بوروکراسای دولتای اسات    های رشد طبقة متواز دیگر شاخص
نفر در  1.217.400، تعداد 1362در سال »که در ایران روند صعودی داشته است. 

 2.328.635باه   1380های دولتی مشغول به کار بودند. این تعداد در سال دستگاه
بگیران وزارت اطالعاات و وزارت دفااع و پشاتیبانی    نفر رسید که آمار تعداد حقوق

هاای تحات پوشاش    ی مسلح به دلی  محرماناه باودن و همنناین شارکت    نیروها
گیارد کاه اگار آن را حادود یاک میلیاون نفار در نظار         دستگاه دولتی را دربرنمی
 (.131: 1384)ازغندی، « رسی میلیون نفر می 3.5بگیری ، به ری  تقریبی 
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   سبک زندگی مصرفی -

ایان طبقاه توجاه شاود.     در تعری  طبقة متوسط جدید باید به سبک زندگی افراد 

اناد و برخای   برخی به میزان افزایش خرید اتومبی  و مسکن در ایران توجه کارده 

دیگر شیوة گرراندن اویات فراغت را عام  مشنص کردن سبک زندگی این طبقاه  

های زبان برای پیشارفت درسای و کااری یاا رفاتن باه       اند. رفتن به کالگدانسته

هاای رفتااری   شادابی و تناسب اندام، گارایش باشگاه ورزشی برای حفظ سالمت و 

 (.1387جاه، طبقة متوسط اجتماعی است )رفعت
 

 پیامدهای ظهور طبقة متوسط .2

گیری طبقة متوسط جدید پیامدهای متعددی برای جامعه به هماراه  ظهور و شک 

گیاری   دارد. در ایران دو عام  بر پیامدهای اجتماعی، ایتصادی و فرهنگای شاک   

دید برای جامعه تأثیر گراشته است.  از یک سو، طبقة متوسط ناه  طبقة متوسط ج

به تبع شرایط ایتصادی بلکه با ایواد نوسازی از باال شک  گرفته اسات و از ساوی   

دهای باه طبقاة متوساط در ایاران وجاود       دیگر، مشکالت متعددی در روند شک 

 داشته است.

 

 پیامد اجتماعی  

کارده، و پاس از    تعداد مدارگ و افراد تحصی  در ایران، از زمان رضاشاه با افزایش

کردگاان باا مشاکالت بسایار از      انقالب با افزایش تحصیالت عالی، جامعة تحصای  

و عدم توسعة سیاسی درگیر بوده اسات. از ایان    1370جمله موج بیکاری در دهة 

رو، شاهد ایواد شکاف بین انتظارات و تویعاات افاراد و تواناایی نظاام سیاسای در      

گویی به این نیازها هستی  که شیزی جز نارضایتی از وضع موجود باه دنباال    پاسخ

افزون شهرنشاینی کشاور را باا مسااللی همناون       ندارد. از سوی دیگر، افزایش روز

هاای  عدالتی، ناهمگونی فزاینده، و گساترش اناواع بحاران   نشینی، توزیع بیحاشیه

ایات، سابک زنادگی ایان     اجتماعی، فرهنگی و ایتصادی مواجه کرده اسات. در نه 
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طبقه که خواهان رفاه بیشتر و برخورداری از امکانات ماادی و تفریحای و ارتقاای    

رو  استانداردهای زندگی اسات نظاام سیاسای را باا وضاعیتی پارادوکسایکال روباه       

ساخته شرا که برای نی  به توسعه نیاز به طبقة متوسط دارد و از سوی دیگر بایاد  

 طبقه پاسخ دهد.   به نیازها و مطالبات این

 

 پیامد اقتصادی

همان طور که در نظریات منتل  تصریح شده است، طبقة متوساط عاما  اصالی    

حرکت جامعه به سمت دموکراسی و رشد ایتصادی اسات. ایان طبقاه باه دنباال      

گراری آن در زمینة منابع انساانی اسات. از   ترین سرمایهگراری است و مه سرمایه

هاا، از فنااوری و رشاد جامعاه     های نو، و ناه سانت  ارزشطرفی به دلی  تبعیت از 

های نادرسات   کند. اما شرایط سنت ایتصادی حاک  بر ایران و سیاستحمایت می

طبقة متوسط را به سمت تهیدستی سوق داده است. ریزش این طبقاه در طبقاات   

 تواند از کنشگری آن در زمینة ایتصادی بکاهاد و تر ایتصادی ا اجتماعی می  پایین

تواند باه  منور به ایواد نارضایتی گسترده در میان افراد آن شود. این نارضایتی می

فرهنگ منصوص طبقاة متوساط   انواع منتل  کنشگری در بین این افراد با خرده

 منور شود و فرای سیاسی جامعه را تغییر دهد.  

 

 پیامد فرهنگی

راین از نظار  طبقة متوسط خودآگااهی و هویات یکپارشاه و منساو  نادارد. بنااب      

تر سعی در  گیری طبقات متوسطی در جامعه هستی  که پیش فرهنگی شاهد شک 

توضیح تیپولوژی آن داشتی . هر الیه از این طبقه سبک زندگی، منزلت و فرهناگ  

آورد.  خاص خود را دارد که نوع وابستگی و رفتار سیاسی متفاوتی را به دنباال مای  

، شه از نوع یدیمی و شه از نوع جدیاد از  های جمعیاز سوی دیگر، گسترش رسانه

 ، به گسترش فرهنگ طبقة متوسط جدید در جامعه منور شده است.  70دهة 
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 پیامد سیاسی

هاای اجتمااعی و   دهد طبقاة متوساط در دگرگاونی    تاریخ معاصر ایران نشان می 

 ک  نقش مؤثری در آنها ایفا کرده است. افراد ایان  سیاسی بازیگر برتر بوده یا دست

های باالیی در پیوساتن  و انگیزه های مؤثری در فرایندهای اجتماعی طبقه عاملیت

تنها ایتصادی بلکاه   های اجتماعی جدید دارند. مطالبات طبقة متوسط نهبه جنبش

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و تاالش آن در جهات اساتقرار جامعاة مادنی،      

: 1392زاده، ی و زارعدموکراسی و حقوق بشار و مشاارکت سیاسای اسات )یاسام     

78-82  .) 

 

 طبقة متوسط در ایران .3

 متوسط طبقة های  ترین ویژگی ( مه 1389جریبی و صفری شالی ) از دیدگاه هزار

 جمله ایران عبارت است از: توسعه از حال در کشورهای در جدید

 است. سنتی جامعة دگرگونی در و غرب نفوذی رابطة حاص  طبقه این -

 است. دگرگونی و نوسازی اصلی عام  طبقه این -

 پردازد.اعتقادات می و سنن در تودید نظر به طبقه این -

اجرای  دنبال به و برخوردارند باالیی نسبتاً تحصیالت از طبقه این اعرای -

 هستند. اجتماعی و فرهنگی هایبرنامه

 مقاب  در معموالً و شونددولتی می کارهای جرب طبقه این اعرای اکثر -

 دارند.می دریافت حقوق یا مزد خود، فکر نیروی فروش

 شوند. می پریر آسیب شدت طبقه به  این اعرای تورم، یا بحران هنگام بروز  -

 حاکمیت به دستیابی طبقه امکان این اعرای برخی موایع، از بسیاری در -

 دارند. را سیاسی

 ندارند. یکسانی اجتماعی خاستگاه ایتصادی ا طبقه این اعرای -

امروزه نگاه به طبقة متوسط جدید ایاران تغییار کارده و بسایاری از     با وجود این، 

پردازان معتقدند طبقة متوسط فقیرتر شده و به طبقات پایین ریازش کارده   نظریه
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سابقه به همراه افزایش نارخ  های ایتصادی، تورم فزاینده و بیاست. افزایش تحری 

ی کاار منوار باه تغییارات     های سنی جوان، و بیکاری نیرو ویژه در گروه بیکاری به

ویاژه طبقاة متوساط شاده اسات. اماا        مهمی در وضعیت ایتصادی همة طبقات به

هاای درآمادی پاایین موجاب نشاد ایان طبقاه از         سقوط طبقة متوسط به گاروه 

هاای فرهنگای و اجتمااعی خاود فاصاله بگیارد. در عاین حاال احساااگ          ویژگای 

انونی را برای دستیابی به های یمحرومیت نسبی سبب شد تا طبقة متوسط، که راه

دید، به نافرمانی مادنی رو آورد و دسات باه کنشاگری باه       حقوق خود مسدود می

 اشکال منتل  بزند.  

های دوران پهلوی موجب رشد طبقة متوسط شد. پس از انقالب اساالمی،   سیاست

های سیاسای منوار باه     های ایتصادی ناشی از ویوع انقالب و جنگ، و تنش بحران

هی ایتصادی و تولید شد که ضربة ایتصادی بزرگی باه طبقاة متوساط    کاهش بازد

ای هساتی  کاه   گیاری طبقاه  ها شااهد شاک   وارد آورد. با وجود این، در این سال

شند از نظر ایتصادی مدام در فشار بوده، از نظر فرهنگی و اجتمااعی خاساتگاه    هر

-اناان تحصای   طبقة متوسط را رها نکرده است. بحران دسترسی به شغ  برای جو

کرده و روند ناموفق توسعة سیاسی ناوعی سارخوردگی در طبقاة متوساط ایوااد      

 کرده است.  

انوام داده است، میزان رضایت افاراد از   1397براساگ پیمایشی که ایسپا در سال 

رسایده اسات.    1397در ساال   3.6باه   1394در ساال   6.3شرایط زندگی خود از 

استان کشور از سوی  11گرشته، پیمایشی در  ماه سال  مزمان با اعتراضات دیه»

 10داد تنهاا   مرکز افکارسنوی دانشوویان ایران )ایسپا( انوام شد کاه نشاان مای   

درصاد ماردم احسااگ     90 و درصد جامعه از کلیت وضعیت موجود راضی هستند

(. بر ایان اسااگ، برخای    27/6/1397)سایت ایسپا، « کنند اوضاع خوب نیست می

اند. آنان معتقدناد در اعتراضاات    رعی  طبقة متوسط سنن گفتهنظران از ت صاحب

اسات )نشسات آتاش     آبان این طبقة متوسط پایین بوده که دست به اعتراض زده

 (.1398/ 2/9، انتناب؛ روزنامة 1398/ 25/9زیر خاکستر، 
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گوید که بر اعتراضات بر همین اساگ، مواهدی از عمودی شدن طبقات سنن می

تأثیر گراشته است. از نگاه او، شاهد ریازش طبقاات باه سامت      98و آبان  96دی 

زماانی کاه شناین    »پایین هستی  که منور به بدشکلی طبقة میانی شاده اسات:   

کنند که شک  برخاورداری، درآماد و طبقاات آناان باا      افتد مشاهده میاتفایی می

خاو  طبقات سابق همنوانی ندارد و باید با تغییر شیوة زنادگی باا طبقاات پاایین     

گیرند. این ریزش در ایران نه فقط در طبقة پایین بلکاه در طبقاات متوساط نیاز     

شود. این وضعیت در نهایت منور به شاک  گارفتن یاک طبقاة عماودی      دیده می

ناراضای باودن از وضاعیت فعلای و     هایی با ه  دارناد.  شود که افراد آن شباهتمی

وت اسات و نیاز   سابک زنادگی جدیاد کاه باا گرشاته متفاا        در برابار  سرگشتگی

عماودی   ةهاای ایان طبقا   ها از ویژگای  پریری و انتقال تحرک به دیگر الیه تحرک

 (.1398/ 25/9)نشست آتش زیر خاکستر،  «است

متوسط دیروز نیسات   ةمتوسط ما طبق ةطبق»گوید: افروغ نیز در این خصوص می

اش در حاال   و در حال ساقوط باه سامت حاشایه اسات شاون یادرت ایتصاادی        

انادازی   متوسط از منظر ایتصادی معطوف به ششا   ةاعتراض طبق اضمحالل است.

متوساط ناداری .    ةاست که ندارد. اما از منظر اجتماعی و سیاسی ه  ما دیگر طبق

وسیع فرودسات داریا     ةیک طبقگیرد و  حاک  داری  که تصمی  می ةما یک طبق

باه لحااظ ایتصاادی ها        ما خواه  بگوی  حتی اگر که باید تبعیت کند. یعنی می

متوساط کاه مشاارکت داده     ةایان طبقا   باا وجاود   متوسط داشاته باشای ،   ةطبق

و کارشناسای کاه اثاری در تصامیمات      ،آیاد  ای که به حساب نمای  شود، ننبه نمی

زنی ؟ حتی اگر باه لحااظ ایتصاادی ها       ف میمتوسط حر ةندارد، ما از کدام طبق

که کرده، به لحاظ سیاسی و اجتمااعی دیگار    ،متوسط ما سقوط نکرده باشد ةطبق

 (.1398/ 2/9، انتناب)روزنامة  «متوسط نداری  ةما طبق

های ایتصادی شده کاه باا    دهد طبقة متوسط شنان درگیر دغدغه شواهد نشان می

ماعی و سیاسی، ح  مساال  معیشاتی را در   های فرهنگی، اجت وجود حفظ ویژگی

نظران معترضان آباان را منحصار    اولویت یرار داده است . اگرشه بسیاری از صاحب
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اند، برخی دیگر معتقدند طبقة متوساط نیاز    درآمد و گرسنگان کرده به طبقات ک 

عالوه بر همدلی با اعتراضات در برخی از منااطق در اعتراضاات مشاارکت داشاته     

دارد و در یالاب   و تغییرطلباناه  شده رفتارهای رادیکال ة متوسط ترعی است. طبق

نشااین در  جنابش جوانااان، جنابش زنااان و حتای اعتراضااات در منااطق حاشاایه    

شه بیشتر طبقات متوساط منوار باه     اعتراضات آبان حرور داشته است. سقوط هر

گویاد:  ایواد کنشگری اعتراضی در این طبقه شده است. بیات در این خصوص مای 

این دیدگاه که اعتراضات آبان نقطة تالیی تهیدستان و طبقاة متوساط باوده باه     »

ام، طبقاة متوساط    که در جاهای دیگاری اشااره کارده    تعبیری درست است. شنان

( ه  به لحاظ نظری و ها  در وایعیات تشاکلی    middle class poorفرودست )

ار دارد. اعراای ایان   ( است یا در وضعیت اجتماعی متعارضی یرhybridپیوندی )

کارده و صااحب مادرک دانشاگاهی هساتند، شاناخت        شان تحصی  طبقه بسیاری

های ارتبااطی و اینترنات    نسبتاً باالیی از اوضاع دارند، از تکنولوژی و کارکرد شبکه

آگاهی باالیی دارند، و دارای عالیق و آرزوهای طبقة متوساط مرفاه هساتند. ولای     

از آناان    اند، بسایاری  به بنشی از فرودستان پیوستههمین افراد از لحاظ ایتصادی 

درآمد، مویتی و با منزلت پایین دارند که اغلب ها  ارتبااطی    بیکارند یا مشاغ  ک 

شان ندارد. همین وضعیت ایتصادی این افراد را موباور کارده    با تنصص تحصیلی

ن ای سارپناهی بارای خودشاا    های حاشیه است که در محالت فقیرنشین و موتمع

مهیا کنند. عرو این طبقه اغلب به خوبی نسبت به وضعیت اطارافش آگااه اسات،    

داند شه شیزهای خوبی در کشورش موجود اسات )اتومبیا  شنصای، منازل،      می

کند شقدر از  مسافرت، توانایی تشکی  خانواده و غیره(، و در عین حال احساگ می

اجتمااعی و تبلاور   همة این شیزهای خوب محروم است. او توس  ایان تعارضاات   

خش  اخالیی است. از نظر سیاسی یاب  توجه اسات کاه ایان فارد دنیاای فقار و       

شاده را باه دنیاای روشانفکری و      ای و آرزوهای پایمال محرومیت و زندگی حاشیه

کند و همواره بین ایان دو جهاان در    دانشگاه و اینترنت و مصرف جهانی وص  می

هاا باه باازیگر     توسط فرودست با این ویژگیام که طبقة م گرر است. یبالً ه  گفته
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مه  سیاسی تبدی  شده است که منحصر به ایران نیست. ولای کنتارل سیاسای و    

فرهنگی در ایران شاید بیشتر از جاهای دیگر این طبقه را با نظا  سیاسای کشاور    

 (.1398)بیات، « بیگانه کرده است

بقة پایین فعال شاده و اگار   ( ط1398/ 9/10، ایراناز دیدگاه آزاد ارمکی )روزنامة 

توان آن را کنتارل کارد.   جنبش طبقة متوسط به سمت پایین سوگیری کند، نمی

در عین حال او معتقد است این طبقه، با وجود ترعی  ایتصادی، کماکان از نظار  

هاا و  فرهنگی و عالیق اجتمااعی هماان طبقاة متوساط اسات و هماان خواساته       

این گروه را طبقة متوسط پایین و بناش بااالی    کند. ارمکیها را دنبال می دغدغه

شاود شارکت در   داند. نقشی که وی برای طبقة متوسط یالا  مای  طبقة پایین می

تظاهرات نیست، بلکه معتقد است اگر دولت با طبقة متوسط آشتی کناد و باه آن   

آفرینی در جامعه را بدهد، شااهد بهباود وضاعیت از طریاق اصاالحات      اجازة نقش

اهی  بود. به عبارت دیگر، نقش طبقاة متوساط را در پیامادهای ایان     اجتماعی خو

 شود.داند که منور به حرور پررنگ آن در حیات اجتماعی میاعتراضات می

تواند نقش فرصات  بار کنشگری طبقة متوسط می به طور کلی، آثار مطلوب یا زیان

ی اسات کاه   خاواه  ترین بساتر دموکراسای  یا تهدید را ایفا کند. طبقة متوسط مه 

ریزی و اجارای آن را برعهاده بگیارد و تبعاات آن را     گیری، برنامهتواند تصمی می

برای سایر شهروندان کاهش دهد. در عین حال این طبقه در طاول تااریخ معاصار    

 است.  های سیاسی  داشته ای در دگرگونیایران نقش برجسته
 



 

 جوانان در اعتراضات آبان ؛هفتم
 

شادگان   به دیدار بازداشت 98آذر  2محمدجعفر منتظری، دادستان ک  کشور، در 

اعتراضات آبان رفت. در گزارش خبرگزاری فارگ از این دیدار اشاره شده باود کاه   

(. 3/9/1398دادند )ساایت فاارگ،    شدگان آبان را جوانان تشکی  می اکثر بازداشت

گان دستگیرشد آبان، ر اعتراضاتد افراد حاضراکثریت دهد  شواهد بسیار نشان می

بیکاار  ای و  در ناواحی حاشایه  ، سااکن   جوانان با تحصیالت پاایین باختگان  و جان

(. از این رو، شناخت نقش جواناان در اعتراضاات   30/9/1398بودند )سایت ایسپا، 

 و میزان عاملیت آنان از اهمیت بسیار برخوردار است.   98آبان 

اناد و اخاتالف    جوانان در اعتراضات آباان اشااره کارده   نظران نیز به حرور  صاحب

اغلب در مورد میزان تحصیالت یا تعلق  طبقاتی آناان باوده اسات. بارای مثاال از      

)کانااال تلگراماای محمدمهاادی مواهاادی،  « کاارده تحصاای  و جااوان طبقااات»

( سنن گفته شده است. 3/10/1398)سایت ایسپا، « جوانان بیکار»( یا 2/9/1398

اعتراضات  در حاضر افراد»گوید:  نی در مصاحبه با همکاران گزارش مییاسمی سیا

 ولای  نبودناد  جواناان  جنابش  عناوان  باا  دانشوو طبقة. نبودند دانشوو الزاماً آبان

 جواناان  جنبش که دهد می نشان این و داشتند، مؤثری و مه  نقش زنان و جوانان

 که جوانی. کند ایفا را خود نقش هر جایی در تواند می که است فراگیر جنبش یک

 باشاد،  التحصای   فارغ باشد، سرخورده است ممکن کرده شرکت آبان اعتراضات در

 جناابش در کااه آزادی و لیبرالاای جاانس از اش دغدغااه ایاان جااوان. باشااد بیکااار

 از جواناان  جنابش . دارد آگااهی  و اسات  جوان ولی نیست، دارد وجود دانشوویی

 یعنای . اناد  رسایده  تالیای  یاک  به محرومیت و آگاهی مفهوم دو که است جاهایی

 استفاده فرصتی هر از و برند می رنج و اند آگاه جامعه در محرومیت وجود جوانان از

 و وجاود  مااه  آباان  اعتراضاات  در. دهناد  نشان را خودشان اعتراضات که کنند می

 ایان  محرکاة  موتاور  کاه  گفات  بتوان شاید. بود پررنگی حرور ها جوان این حرور

 و تیپولاوژی  و رادیکالیسا   لحاظ از هستند، جوان که کسانی شون. بود اعتراضات
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 بقیاة  و شاوند  مای  صاحنه  وارد اینهاا  دارناد،  ها   گرایی آرمان و اند متفاوت آگاهی

 و اسات  بیکاار  و التحصای   فاارغ  که جوانی مث  شوند، می وارد ه  محروم طبقات

 دیگار  ناوعی  باه  ها   محروم طبقات و آیند می صحنه به یعنی. است کارگر پدرش

 «.شوند می اعتراضات درگیر
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در نشستی درباارة نقاش و حراور دانشاوویان در     

 95 کشاور  در اخیار  اعتراضات در شده بازداشت دانشوویان»اعتراضات آبان گفت: 

یادداشاتی  نیز در  عمار سایبری (.  یرارگاه13/9/1398)سایت انتناب، « بودند نفر

 ساوی  از شاده  بازداشات  جوانان و نوجوانان از نفر 116»( اعالم کرد: 3/10/1398)

 دهاد  می نشان ها بررسی اند. شده فرستاده تربیت و اصالح کانون به اطالعات وزارت

 باا  ای شابکه  ارتبااط  های   و اسات  باوده  ساال  18 تا 15 افراد این سنی میانگین

 آنان میان در جوانی و نوجوانی دورة هیوانات دلی  به صرفاً و نداشته اغتشاشگران

 «  اند. شده حاضر

های جوانان آنها را  با اشاره به ویژگی ایران فردا،آص  بیات، در مصاحبه با ماهنامة 

داند. به گفتة وی ایان   واجد شرایط مناسب برای فعال شدن در اعتراضات آبان می

 مااجراجویی،  بارای  ایساتادن  و دویادن  انارژی  و جسامی  توانایی»براعت شام  

 و دوساتی،  محاف  به تعلق تکنیکی، دانش از مندی بهره موجود، وضعیت با ضدیت

 ناه  جاوان  یک که معنا این است، به ساختاری مسئولیت عدم همه از تر مه  شاید

 باه  وابساته  کاامالً  ناه  و دارد را( وابساته  و فرزناد  مانناد ) دیگران حفظ مسئولیت

 ایان  موموعة. است برخوردار نسبی استقالل نوعی از جوان فرد یک. است دیگران

 هاای  جنابش  در شادن  درگیار  آماادة  دیگار  ایشاار  از بیشاتر  را جوانان ها ویژگی

هااا و  وی جناابش جوانااان را دارای خواساات «. کنااد ماای ا انقالباای    اعتراضاای

های  ها و طبقات و مویعیت داند شرا که افرادی با جنسیت های متعدد می نارضایتی

نتل  اجتماعی و روابط یدرت متفاوت در این جنبش حرور دارند. بناا بار نظار    م

بیاات، تلفیقای از احساساات و موسایقی و جاوانی و هنار ماورد نظار جوانااان در         

اعتراضات وجود داشته است. عالوه بر این، به نظر وی در ایران، به دلیا  سارکوب   
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ه شاده و باه هماین دلیا      های جواناان افازود   غرایز و سالیق جوانی، بر نارضایتی

 (.  1398ششمگیر بوده است )بیات،  98حرور جوانان در اعتراضات آبان 

یاسمی سیانی، در مصاحبه با همکاران گزارش، حرور جوانان و جنبش جوانان در 

 در توساعه  حاما   کسای  شاه  گویاد  مای  لرنار »داند:  اعتراضات بعدی را بدیهی می

 فکار  مان . شهری کردة تحصی  جوانان یدگو می بود؟ خواهد توسعه حال در جوامع

 جامعاه  پاایین  طبقاات  طبقات، و است ایتصادی مطالبات که است درست کن  می

 رشاد  کرده، تحصی  های جوان رشد جامعه، در سوادی با رشد دلی  به ولی هستند،

 ارتباطاات  رشاد  و هاا  رساانه  دارد، وجاود  کاه  هاایی  آگااهی  اجتمااعی،  های شبکه

 به معطوف حال بیاید، وجود به که جنبشی هر. هستند پیشگام جوانان المللی، بین

 «  .بود خواهند جوانان جنبش این پیشقراول اجتماعی، عدالت یا باشد آزادی

آینده  تحوالت  در مهمی نقش بنا بر نظر اغلب ناظران سیاسی و اجتماعی، جوانان

هاای   مویعیتدر  تواند می که است فراگیری جنبش جوانان جنبش. داشت خواهند

کند. جنبش جوانان یابلیات آن را دارد کاه حلقاة وصا       ایفا را خود نقش مناسب

 طبقة متوسط و طبقة محروم باشد.  

 

 های جنبش جوانان ویژگی .1

شود. جنبشی کاه   های اجتماعی عام محسوب می ای از جنبش جنبش جوانان گونه

 ماؤثری  نقاش  1980 تا 1960 در ابتدا نگاه مثبتی به آن وجود نداشت، و حتی از

 بعاد  باه  1980 از نبودناد، اماا   یالا   دموکرسای  باه  گارار  در هاا  این جنبش برای

 .(1386به خود جلب کرد )غفاری و یاسمی سیانی،  مثبتی را های دیدگاه

ای اسات کاه بارای ایوااد تغییاری مطلاوب یاا         جنبش اجتماعی جریان آگاهانه»

دیهی اسات کاه در هماة اشاکال     افتاد. با   جلوگیری از تغییری نامطلوب به راه می

جنبش اجتماعی، بنا به تعری ، میزانی از نفی شرایط موجود و میزانی از اعتاراض  

هاای اجتمااعی آنهاا را     بندی جنبش (. بلومر در تقسی 1384)پیران، « نهفته است

کند و جنابش جواناان را    به سه دستة عام، خاص، و احساساتی و بیانی تقسی  می
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هاایی   تاالش »های عام  دهد. از نظر بلومر، جنبش عام یرار میهای  در زمرة جنبش

به سمت جلاو  « تأم »است که با « با آهستگی»و « دارای جهتی عام»، «هماهنگ

باشاد. از  « مادت و متاداوم   طاوالنی »شود که  کند؛ و این روند باعث می حرکت می

یاک  نادارد و تولای   « شاده  ی شاناخته رهبار »دیدگاه بلومر، این جنبش معماوالً  

در یالب ادبیاتی متناوع  « شهری موجودیت آرمان»یا ترسی  کلی نوعی « اعتراض»

هاای عاام را    گیاری جنابش   اما فاید تعری  دییاق اسات. پاس وی زمیناة شاک      

تاوان آن را ناوعی    داند که می می« های مردم تغییرات تدریوی و فراگیر در ارزش»

هاای ماردم در    و ارزشهاا   جریان آهستة فرهنگی دانست که در طی آن، برداشات 

 (.  79: 1381شود )مشیرزاده،  مورد خود، حقوق و امتیازاتشان دگرگون می

های اجتمااعی   بندی بلومر آن گروه از جنبش های خاص در دسته منظور از جنبش

دارناد،  « اعرای مشنص»و « شده ان شناختهرهبر»، «شده هدف تعری »است که 

احساگ وفااداری  »سبت به جنبش نوعی اند، اعرا ن رسیده« خودآگاهی جمعی»به 

در درون جنابش وجااود دارد و افااراد  « ناوعی تقساای  کااار »دارنااد، و « و تابعیات 

های احساسااتی یاا بیاانی     را دارند. منظور از جنبش« موضع و منزلت خاص خود»

محادودتر   »های اجتماعی است که از نظر اهداف و غایاات   نیز آن دسته از جنبش

ستند، و به دنباال تغییار در نهادهاای نظا  اجتمااعی یاا       ه« های خاص از جنبش

توانناد آثااری عمیاق بار شنصایت افاراد و        مای »سرشت عینی آن نیستند، بلکه 

 (.82-81های مد )همان:  ، مث  جنبش«سرشت نظ  اجتماعی بگرارند

های اجتماعی  هایی که در یالب جنبش نظمی به اعتقاد لوی، جامعه باید دالماً از بی

پاریری   ها، عالوه بر آنکاه تاازگی و انعطااف    شوند استقبال کند و خیزش مطرح می

کنند، تنها فرصت وایعای بارای ابتکاار در سیاسات را      تر را حفظ می نظام گسترده

(. باه گفتاة تیلای، کثارت     155: 1394آورناد )کالنادرمانز و راج باناد،     فراه  مای 

سئوالن رویة انتناباتی و ای غیرخطی با آزادی سیاسی دارد. ویتی م اعتراض، رابطه

کنناد، باه دلیا  وجاود مسایرهای       های معناداری برای دسترسی ایواد مای  روش

تر در تأثیرگراری، تعداد معدودی از اعرا دست باه اعتاراض    تر و مستقی  هزینه ک 
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کننادگان را باا    های اجتمااعی شارکت   (. به نظر تارو، جنبش165زنند )همان:  می

گرارناد و حتای    ند و بار نهادهاای سیاسای تاأثیر مای     کن فعالیت سیاسی آشنا می

هاا،   دهند. همننین به نظر وی ایان جنابش   فرهنگ سیاسی یک نظام را شک  می

های نظام سیاسای یارار    خصوصاً در مراح  ابتدایی خود، شدیداً تحت تأثیر شکاف

 (.  177دارند )همان: 

اهانة بنشی از جوانان های آگ توان بیانگر تالش این اساگ، جنبش جوانان را می  بر

جامعه به منظور شروع یا مقاومت در برابر تغییر نظ  اجتمااعی دانسات، جواناانی    

که تحت تأثیر تحوالت فرهنگی و ارزشی در جامعاه و جهاان، نگرشای جدیاد باه      

اناد و بارای    حقوق شهروندی و امتیازات سیاسی و اجتماعی خود باه دسات آورده  

توان ادعاا کارد زماانی کاه      کنند. بنابراین می یشهر خود تالش م رسیدن به آرمان

نهادهای سنتی در برآوردن نیازهای مشروع و رو به رشد جامعه باا مشاک  مواجاه    

ها و مشکالت مشترکشان آگاه گردناد   شوند، و گروهی از جوانان منتقد از گرفتاری

هایشاان   توانند ایداماتی در جهات کااهش آالم و مصایبت    و احساگ کنند که می

گیرد. تراد ادراکای باین نیازهاا و تماایالت      ام دهند، جنبش جوانان شک  میانو

های نارضایتی جواناان را فاراه     جوانان و شرایط سیاسی و اجتماعی موجود ریشه

 (.1388آورد )یاسمی سیانی،  می

روی آرام کاه باا جنابش زناان و دانشاوویان       های مبتنی بر پایش  یکی از جنبش

(. در اکثر کشورها، شاه در  1391پور،  نان است )جالییپوشانی دارد جنبش جوا ه 

آماوزان در   جوامع پیشارفته و شاه در جواماع جهاان ساوم، دانشاوویان و داناش       

اند. اگر جنابش جواناان را کنشاگر مها  دورة      های جوانان محوریت داشته جنبش

های عینی سرشار بادانی ، جنابش    های نو و توانایی انتقال و جوانان را واجد نگرش

توان عاملی پایدار و همیشگی در نوسازی و احیای جامعه دانست شرا  جوانان را می

دهاد و   ها اهمیات زیاادی مای    که نس  جوان، برخالف نس  بزرگسال که به سنت

آیاد، واجاد عقایاد و نظارات      معموالً از حافظان نظ  اجتماعی موجود به شمار می

هاای   قرار و تثبیات نظاام  یافتاه، باه دلیا  اسات     جدید است. در کشورهای توساعه 
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های جواناان شاک     های رسمی اعتراض، معموالً جنبش دموکراتیک و وجود کانال

نیافتاه، باه دلیا      گیرد. اما در کشورهای توساعه  آمیز و یانونی به خود می مسالمت

های دموکراتیاک و ضاع  نهادهاای مادنی، اعتاراض جواناان اکثاراً         فقدان سنت

   (.1386ی سیانی، بار است )غفاری و یاسم خشونت

 وجاود  جامعاه  گونااگون  سیاسای  های گروه و منتل  طبقات بین که منازعاتی در

 با سیاسی، و فرهنگی فزایندة مطالبات از برخورداری دلی  به جوانان دارد، جنبش

 معاادالت  بار  تواناد  یاباد و مای   مای  وثیق پیوندی روشنفکران ویژه به فکری محاف 

 و دانشاوویان  جواناان،  هاای  جنابش  در. باشد تأثیرگرار جامعه سیاسی و فرهنگی

 و امکاان سارکوب   بیشاتر  اعتباار  و روشانفکران  باا  ارتبااط  لحاظ به آموزان دانش

 هاای  مؤلفاه  و عناصار  به بیان دیگار، برجساتگی   .دارند بیشتری محوریت تر سنت

 ایان  بار  «آگااهی » عنصار  حاکمیات  و جواناان  های جنبش در سیاسی و فرهنگی

 جواماع  در شاه  کشاورها،  اکثار  جواناان  هاای  جنابش  در گردیده باعث ها جنبش

 داشاته  محوریات  آموزان دانش و دانشوویان سوم، جهان جوامع در شه و پیشرفته

 غناای  از ها   دارناد،  جامعه فکری های بنش با واری که اندام ارتباط آنان با. باشند

 و دانشااوویان وابسااتگی. برخوردارنااد کااافی اعتبااار از هاا  و مناسااب فکااری

 باه  بارای آناان   مناسابی  امنیتای  حاشیة اجتماعی منتل  طبقات به آموزان دانش

 جامعاه  هماة  باا  را ها خاود  کند حکومت می حک  عقالنیت که شرا آورد، می وجود

   نسازند. درگیر

 نادیاده  معناای  باه  جوانان  جنبش در آموزان دانش و دانشوویان محوریت بر تأکید

 باه  ایناان  کاه  معناست بدان بلکه نیست، جنبش این در جوانان سایر نقش گرفتن

 موتور توانند می که هستند استعدادهایی واجد فوق های ویژگی از برخورداری دلی 

 همة در وگرنه برسانند سرانوام به و کنند یرهبر را آن و باشند جنبش این محرکة

جوانان . دارند حرور نیزجامعه  طبقات و ایشار سایر از جوانانی جوانان، های جنبش

های جوانانی هستند که در شرایط خاص ممکن است  ترین گروه بیکار از جملة مه 

 ( .162-161: 1379 هولد، فرای)آموزان بپیوندند  به دانشوویان و دانش
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 به جوانان که موضوعاتی دهد می نشان جهان منتل  کشورهای در مطالعات نتایج

 نیافتاه  توسعه کشورهای و یافته توسعه کشورهای در اند پرداخته آنها دربارة اعتراض

 اروپاای  در 1980 دهاة  در مثاال،  طاور  باه  توسعه متفاوت بوده اسات.  حال در یا

 همناون  موضاوعاتی  را جواناان  توجاه  ماورد  مسال  ژاپن، و متحده ایاالت غربی،

 تکثیار  و سااخت  تکنولاوژی  ای، هسته های سالح بیولوژیکی و سیاسی کارگیری به

 هاا  دولت فعالیت نزدیک و دور پیامدهای و محیطی، زیست های آلودگی اتمی،  بمب

 منااطق  در جواناان  مطالباات  کاه  حالی در است؛ داده می تشکی  ها زمینه این در

 بیشتر، های آزادی تقاضای عمدتاً بر محور آسیا و افریقا خاورمیانه، التین، امریکای

 .(1388 سیانی، یاسمی) است بوده سرنوشت تعیین حق و دموکراسی

 

 جنبش جوانان در ایران .2

جوانی جمعیت در ایران یکی از مسال  محوری جامعه است. براسااگ سرشاماری   

میلیاون نفار اعاالم شاده اسات       83عمومی نفوگ و مسکن، جمعیت ایران حدود 

های عمدة سانی جمعیات کشاور در ساال      (. ترکیب گروه1395)مرکز آمار ایران، 

 44.8ساال و کمتار،    29درصاد جمعیات کشاور     49.1دهد کاه   ان مینش 1395

سااال و باااالتر هسااتند. در ایاان  65درصااد  6.1سااال، و  65تااا  30درصااد بااین 

سال تعلق دارد کاه در   35تا  25سرشماری، بیشترین سه  جمعیت به گروه سنی 

 1398در ساال   یهای جمعیتا  برآوردشود.   را شام  می 1360وایع متولدین دهة 

درصاد یعنای    22و  ،سال 15درصد جمعیت کشور زیر  24.6دهد حدود  شان مین

درصاد   47و حادود   ،ساال  29تاا   15هزار نفار جواناان    269میلیون و  18حدود 

 65بااالی   افاراد  درصاد جمعیات   6.4 و ،سال 64تا  30 نمیانساال جمعیت کشور

 (.16/5/1398 فرهنگی، انقالب عالی شورای سایت)هستند سال 

اناد از: تحصایالت؛    هاا عباارت   شده، ده تارگ مها  جاوان    اگ مطالعات انواماس بر

%(؛ مشاکالت مرباوط باه    23%(؛ امکانات کا  بارای اداماة تحصای  )    37بیکاری )

%(؛ تارگ از شکسات   28%(؛ احتمال وخامت اوضاع ایتصادی )41تشکی  خانواده )
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مثا  تارگ   نازول اجتمااعی )    در زندگی؛ ترگ از مواجهه با خشونت؛ ترگ از عدم

هاای   جوان از اینکه درآمدی کمتر از پدر و مادرش داشته باشاد(؛ تارگ از شابکه   

آبرویای و خطرهاایی کاه بارای اعراای       اجتماعی )موضوع حری  خصوصای و بای  

خانواده وجود دارد و همننین نقض حقاوق انساانی(؛ و تارگ از جناگ احتماالی      

اجتمااعی و سیاسای    (. با توجه به شرایط خاص ایتصاادی، 1397%( )ذکایی، 43)

هاا در میاان جواناان ایرانای بیشاتر از جواناان        رسد ایان نگرانای   ایران، به نظر می

 بسیاری دیگر از کشورها است.  

گیاری جنابش جواناان     ساز شاک   ها زمینه ها و مشکالتی مشابه این نگرانی دغدغه

 شود. ها و عوام  آن اشاره می ترین زمینه شده است که در ادامه به برخی از مه 

 

   جوانان زندگی ها و سبک ها، نگرش تغییر ارزش

 کاه  دهد می توضیح صنعتی پیشرفتة جامعة در فرهنگی تحول کتاب در اینگلهارت

 جواناان  و فرهنگای  تحاوالت  با ارتباطی شه امروزی های تکنوکرات یا ها بوروکرات

. کنناد  شاورش  گرشاته  نسا   مسالط  های ارزش علیه باید جوانان او نظر از. دارند

 ندارد ظهور امکان آن از دیگری شک  شون است نامرلی ایران در شورش این البته

 (.1396 کاظمی،)

 هاا  جاوان  برساد،  خاصای  حد به عینی و ذهنی فشارهای ویتی اگنیو، نظریة طبق

 تشاکی   را آناان  زنادگی  هاای  نقشاه  یاا  راهبردهاا  کاه  زنند می کارهایی به دست

   کند: می اشاره راهبرد شند ذکایی به. دهد می

 ،بااه فشااارها در مقاباا  هااا جااوان. اساات جبراناای هااای راهباارد اول 

 ها فرهنگ خرده همان یعنی آورند، می روی زندگی سبک راهبردهای

 تارین  ساال   زندگی سبک انتناب .جوانان خاص زندگی های سبک و

 فشارهاست. در برابر ها جوان راهبرد

  ،اماروزی  هاای  جوان از برخی. است وایعیت از گریز راهبردهای دوم 

 هاا  جاوان . برناد  مای  پنااه  مندر مواد به جامعه وایعیت از گریز برای
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 خساته  ماا  هاای  و خطاا  آزماون   و ها ایدلولوژی از دیگر که گویند می

 فقاط  آنهاا . باشاند  ماا  آزمایشاگاهی  موش خواهند نمی آنها. اند شده

 گریاز  نوعی در وایع این. کنند زندگی خودشان دنیای در خواهند می

 است. جامعه وایعیت از

 ،بسایاری از  در هاا  جاوان  کاه  راهباردی . انتقاام اسات   راهبارد  سوم 

 در شااه ویتنااام، جنااگ و 1960 دهااة امریکااای در شااه کشااورها،

 متوس  آن خودمان، به جامعة در شه و اروپا، دانشوویی های جنبش

 دیاوار  و در و صاندلی  تنریاب  انتقاام  از مصاادیق راهبارد  . شوند می

 اموال تنریب یا وندالیس  را این. است فوتبال بازی از ها پس اتوبوگ

. اسات  انتقاام  راهبارد  کوشاک  های مثال اینها. گویند می نیز عمومی

 باا  ویتی عدالتی، که بی و نابرابری از انتقام و دنیا از انتقام یعنی اینها

 داعاش  مثا   شیازی  باه  شود، درآمینته مرهبی فکری کج و تحور

 جامعاة . نیست ها خشونت این از مصون نیز ما جامعة. گردد می منور

 مث  خوبی ح  راه به ما است شون انتقام راهبردهای انواع آبستن ما

 .(1397 ذکایی،) دهی  نمی اهمیت زندگی سبک راهبرد
 و مطالباات  کارد  انقاالب  کاه  نسالی  آن» :صادیی در همین زمینه به گفتة فاطمه

 این. کند نمی بریرار آنها با ارتباطی گونه جدید هی  نس  اساساً که داشت خیاالتی
 در داشاته. آنناه   پی در را ذهنیت تغییر نس  تغییر. است جدی خیلی نس  تغییر

 بارای  امروز داشتند، دشمنی و ضدیت آن با عمدتاً و بود فساد مظهر 57 انقالبیون
 شیزهاایی  از یکای  غربی موسیقی مثالً. است معنی بی امروزی های نس  از بسیاری
 دوسات  را ایرانای  موسایقی  که معنا این به نه دارند، دوست جوانان امروز که است

 اساالم،  غارب/  عناوان  تحات  انقالبیون ذهن در که ای ولی دوگانگی باشند نداشته
 هاا  فرهناگ  شدن یکدست وایع، در. شده تر رنگ ک  بود بیگانه/ خویشتن ما، غرب/
 را دنیاا  باشاند و  داشاته  دیگاری  مطالباات  و تویعاات  جدیاد  نس  که شده باعث

 اماا . اسات  کلیدی ای مسئله نس  تغییر بنابراین. ببینند مادرشان و با پدر متفاوت
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 ساعی  و دارد ه  ضدیت آن با بلکه بیند، نمی را این تنها نه حاکمیت کنونی ساخت
 مطالباات  تغییار  نسا   تغییار  نتیواة . نیست ممکن ولی دارد، خودش تحمی   در

 «است. اجتماعی
 رضاا  محماد . کنناد  مای  تأییاد  را صاادیی  اشارة مورد تفاوت نیز ملی های پیمایش
 و هاا  ارزش پیماایش  در»: اسات  معتقاد  زمینه این در شناگ، جامعه یگانه، جوادی
 کا  % 54 از اناد،  باوده  موافاق  امریکا با مبارزه با که کسانی( 1395 سال) ها نگرش
 اساسای  تفاوت بیانگر این. یابد می کاهش هفتاد دهة متولدان% 34 به جامعه، افراد

 هاای    داده طباق  کاه  اسات  این جالب نکات از یکی. است یبلی های نس  با جوانان
 آرمانی اا اگر های ارزش همة ،(سوم موج و دوم موج) ها نگرش و ها ارزش پیمایش

 نازول  1394 تاا  1382 هاای  ساال  بین بپریری  اا آرمان عنوان  به را ها ارزش این
 از کاه  است یدگ آزادی آرمان کرده نزول شدیدتر که شیزی عالوه،  به. است کرده
 کارده  نازول  بقیه از بیشتر یدگ آزادی آرمان خط این. است رسیده% 73 به% 88
جاوادی یگاناه،   « )اسات  رسایده % 60 به% 71 از امریکا با مبارزه مقایسه، در. است
1396).    

گفتااه شااده جناابش جوانااان در ایااران حاصاا  گاارار ساابک زناادگی جوانااان از  
در برابار   ساختاری های محدودیت اا به دلی  « زمینی شدن زیر»و « سازی پنهان»

ااا و ساپس    نماادین  مقاومات  ناوعی  اا به مثاباه  «شدن مصرفی » به  جوانان اا
 با و کنند بور میع نمادین مقاومت مرحلة از است. به این معنا جوانان «کنشگری»

 اخیار  اتفایاات  دهناد کاه   مای  نشاان  را خودشاان  هویات  و مقاومت آشکار، کنش
 .(1396 جنادله،)است  تحول این بر شاهدی

 اکثر دربارة جوانان دیدگاه معموالً دهد می نشان های اجتماعی نتایج اغلب پیمایش
 نتاایج پیماایش   بارای مثاال،  . است جامعه ایشار سایر از تر    منفی های زندگی جنبه
و از آن      نسبت به وضاع موجاود معتارض    جوانان دهد می نشان ها نگرش و ها ارزش
 پاارتی  و پاول  کاه  افارادی  آیا حاق  که سؤال این به  در پاسخ از جمله. اند ناراضی
 هاای سانی   گروه درصد دیگر 22جوانان و  درصد 27پاسخ  شود، می پایمال ندارند

 .  (1396)جوادی یگانه،  است بوده «موافق کامالً»
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 هویتی و آوارگی بی

« هویات و آواره  نسا  بای  »عباگ کاظمی، پژوهشگر علوم اجتماعی، نس  جوان را 

وی باا تأکیاد بار جواناان خاورمیاناه و ایاران،       «. احساگ تعلق ندارد»داند که  می

جواناان ایاران و خاورمیاناه    »گویاد:   داند و مای  توربة آنها را از آوارگی متفاوت می

اناد، ولای در وایاع در وطان خودشاان       هستند که ظاهراً در وطن خودشان  کسانی

ای در وطان خاودش غریاب اسات و حاس       به نظر وی، جوان خاورمیانه« نیستند.

براسااگ  »کناد باا جواناان دیگار جهاان متفااوت اسات. باه گفتاة کااظمی:            می

د دانشاوویان  درص 80درصد جوانان ایرانی و  80ها، تقریباً  ها و پیمایش نظرسنوی

خواهند از ایران بروند. درصد بسیار کمای از آنهاا ایان خواساته را باه وایعیات        می

 (.1396)کاظمی، « کنند، ولی همة آنها یصد مهاجرت دارند تبدی  می

نس  جوان در فرای سومی که تلفیقی از فراای وایعای و مواازی اسات زنادگی      

کناد ولای در عاین حاال      مای اش را نیز تشدید  کند که این فرای سوم آوارگی می

های موجود یرار نگیرد. در پیماایش سانوش سارمایة     شود که در دوگانه باعث می

سال کاه باه ایرانای باودن خاود زیااد و        29تا  18اجتماعی کشور، سه  جمعیت 

 78.4ساال باه بااال )    55درصد( کمتر از جمعیت  72کنند ) خیلی زیاد افتنار می

سااله   29تاا   18درصاد جواناان    30.2ی کاه  درصد( بوده است. همننین در حاال 

درصاد   15.1اند، تنها  تمای  زیاد و خیلی زیاد به مهاجرت به خارج از کشور داشته

 (.1394اند )وزارت کشور،  سال به باال شنین تمایلی را نشان داده 55جمعیت 

 

 آموزش، سممت و مسکن
( 1394مطابق نتایج پیمایش سانوش سارمایة اجتمااعی کشاور )وزارت کشاور،      

شاخص پنداشت موفقیت نظام در ح  مساللی همنون آموزش، سالمت و مساکن  
های سنی دارد. بارای   سال تفاوت معناداری با دیگر گروه 29تا  18در بین جوانان 

ساالمت زیااد و   درصد جوانان موفقیت نظام را در ح  مشاکالت   33.2مثال، تنها 
اند و ماابقی میازان ایان موفقیات را کا  و خیلای کا  و         خیلی زیاد ارزیابی کرده
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درصد پاسانگویان جاوان    34.4اند. متناسب با این شاخص،  متوسط گزارش کرده
اناد. در ماوج    موفقیت نظام را در نهاد آموزش و پرورش زیاد و خیلی زیااد دانساته  

ارهاای ایرانیاان )وزارت فرهناگ و ارشااد     هاا و رفت  ها، نگارش  سوم پیمایش ارزش
دهنده میازان رضاایت    سال پاسخ 29تا  15درصد جمعیت  60.2( 1394اسالمی، 

 اند.   از وضعیت ایتصادی خود را ک  و خیلی ک  ارزیابی کرده
 

 اشتغال و بیکاری
سال در تابستان  29تا  15براساگ گزارش مرکز آمار ایران، میزان بیکاری جوانان 

درصاد(   26.9)1396درصاد باوده کاه در مقایساه باا ساال        28.2ابر باا  بر 1397
درصد، و میزان بیکااری   23.7برابر با  1398افزایش داشته است. این آمار در بهار 

در شهر بیشتر از روستا بوده است. نارخ بیکااری دختاران جاوان بسایار بیشاتر از       
شات جواناان را در   شود که معی درصد برآورد می 40پسران گزارش شده و بیش از 

معرض تهدید دالمی یرار داده است. حدود نیمی از ک  بیکاران جامعه جازو یشار   
اند و در حال حاضار لشاکر بزرگای از بیکااران سارگردان جاوان داریا  کاه          جوان

هاا   آموختگاان دانشاگاه   تعدادشان یاب  توجه است و بناش بزرگای از آنهاا داناش    
 شاغلی  های فرصت و شغ  آوردن فراه  در اخیر های دهه در ایران هستند. ایتصاد

 نرخ بااالی بیکااری   رسد نظر می به و ، بوده مشک  دشار کشور جوان جمعیت برای
   .بوده است مؤثر اخیر های اعتراض بروز در

ازدواج و شاغ    یاافتن اولاین ضاربه را هنگاام    جاوان  »گوید:  جوادی یگانه نیز می
ازدواج  عناوان دورة گارار یاافتن شاغ  و      باه  دورة جوانیاتفاق مه  . دو خورد می

اتفاق ناه بار مبناای    دو  در زندگی جوان. اما این "ثبات"است. این دو اتفاق یعنی 
رود.  پایش مای   پاول ، بلکه صرفاً بر مبنای تحصیالتو عم  صالح  واخالق  وسواد 

دو سال به صرفاً ن االنده باشد، اما تواند آموز که می ی استمعیار دیگر نیزسربازی 
در زمینة ارتقای شاغلی نیاز بایاد پرساید کاه       شود. ری تعبیر میاف عمر و بیگتالا

ارتقاای   خاود  کارآمادی  و کوشای  سانت  و تواناایی  و پایة دانش شه کسی براالن 
 (.1396)جوادی یگانه، « د؟ یاب ی میشغل
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 احساس عد  امنیت

تاا   18م جمعیت دهد که تنها یک سو ها در زمینة احساگ امنیت نشان می ارزیابی
کنناد   سال موفقیت نظام را در تأمین امنیت زیااد و خیلای زیااد ارزیاابی مای      29

درصد از جواناان احسااگ امنیات     29.7(. در همین مطالعه 1394)وزارت کشور، 
درصاد احسااگ امنیات کا  و خیلای کا         39.8زیاد و خیلای زیااد و در مقابا     

یان جوانان بسیار باال گزارش شاده، باه   امنی مالی در م ویژه احساگ نا اند. به داشته
درصاد   46.7اناد و   درصد آنان احساگ امنیت مالی باال داشته14.6نحوی که تنها 

 اند. احساگ امنیت مالی ک  و بسیار ک  را گزارش کرده
هاا و رفتارهاای ایرانیاان )وزارت فرهناگ و      ها، نگرش در موج سوم پیمایش ارزش

اناد کاه    سااله معتقاد باوده    29تا  15د جوانان درص 28.1(  1394ارشاد اسالمی، 
احزاب برای انتقاد کردن از شرایط کنونی از امنیت زیاد و خیلی زیاد برخوردارناد.  

 در افاراد  حیثیت و آبرو شدن شمرده محترم درصد جوانان میزان 36.1همننین 

)امنیت اخالیی( را زیاد و خیلی زیاد و مابقی کا  و خیلای کا  و متوساط      جامعه
 اند. ارزیابی کرده

 

 به رسمیت شناخته نشدن
در متاون  »داند. به گفتاة وی:   آزاد ارمکی مشک  اصلی جوانان را در حوزة دین می

شود. اگر رسالة مراجاع   رسمیت شناخته نمی  به "جوانی"ای به نام  دینی ما، پدیده
مساال   بینید که در آنها مبحثی دربارة جاوانی یاا    و حررت امام را نگاه کنید، می

  شود. باه  بحث می "تکلی "و  "بلوغ"جوانان وجود ندارد. در متون دینی ما فقط از 
ای باه ناام جاوانی     نظر من، در ک  حوزة دینی ما، از جمله در فقه و عرفان، پدیده

شود که صحبت از نادانی و جها    وجود ندارد، و فقط مویعی از جوانی نام برده می
شاوند،   ها وارد می گراری نصصان دین در سیاستو سادگی است . . . پس ویتی مت

کنناد، و   شناسند و دربارة آن تفسایری ارالاه نمای    رسمیت نمی موضوع جوانی را به
گاراری و کانش اجتمااعی     دهند که در حوزة سیاسات  طبیعتاً به جوان اجازه نمی

 (.1396)آزاد ارمکی، « نقش مؤثری ایفا کند
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 شکاف فیایندة میان جوانان و نظا 

رش منفی نسبت به نهادهای حاکمیتی، که بنشی از اعتمااد عماومی را نشاان    نگ

مطالعاات متعادد نشاان    »های سنی است.  دهد، در جوانان بیشتر از دیگر گروه می

ها  های سنی، به مدیریت ساله، در ییاگ با دیگر گروه 30تا  18دهد که جوانان  می

هایشاان از آیناده    هاا و نگرانای   اعتمادترناد و تارگ   تر و بی های کشور بدبین و نهاد

اناد و بیشاتر باا ایان نهادهاا و       تاری مواجاه   بیشتر است، زیرا با محادودیت فازون  

باردن آینادة     عاالوه، جواناان بارای سااختن و پایش      ها سروکار دارند. به  مدیریت

 . (1397)ذکایی، « هستند مطلوبشان با موانع اجتماعی و فرهنگی بیشتری مواجه 

تار از   گرفته، جوانان نسبت به آینادة کشاور بادبین    های صورت براساگ نظرسنوی

( 1385) «اجتمااعی  ةسارمای »پیماایش  های سنی هستند. بار مبناای    دیگر گروه

کشاور بادتر خواهاد شاد. نگارش       ةآیناد  اناد  جوانان معتقد بودهدرصد  31حدود 

درصاد   44 و تار ها  شاده     بدبیناناه نظرسنوی ایساپا   مطابق 93جوانان در سال 

. باه  شاود   وضعیت کشور روز به روز بادتر مای   اند  در این سال معتقد بودهنان جوا

درصاد   13، امید آنها به بهبود وضعیت کشاور  85در مقایسه با سال عبارت دیگر، 

( ساه  جمعیات جاوان کاه     1397) . در آخارین پیماایش  کرده استکاهش پیدا 

بیش از نیمای از  ، یعنی رسیدهترین سطح  به پاییناند  نسبت به آینده ناامیدتر شده

 .شود اند وضعیت ک  کشور روز به روز بدتر می درصد( اظهار داشته 64.1) انآن

عالوه بر عل  و عوام  یادشاده، حراور فعاال و گساتردة نسا  جاوان در فراای        

نسا   »موازی کمک شایان توجهی به رشد و تقویت جنبش جوانان کارده اسات.   

کند و در فرایی ترکیبی )باین وایعیات و موااز(     جدید در فرای سوم زندگی می

یوااد  هاای خصاومی ا   هاای پیونادی و هویات    شود. در این فراا هویات   متولد می

کنناد. ایان    های سیالی که ثابت نیساتند و دالمااً تغییار مای     شود. البته هویت می

اند. ثمارة فرااهای خصوصای در رفتارهاای      اند شون براساگ عاللق ها سیال هویت

 (.  1396)کاظمی، « مشاهده است  فراغت یاب  نس  جوان در اویات 

ال اولویات اول  سا  30درصاد جواناان زیار     22تنهاا  »اساگ نظرسانوی ایساپا    بر
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، اعتماااد)روزنامااة « انااد پیگیااری اخبااار خااود را صاادا و ساایما معرفاای کاارده   

های دیگر باه عهاده دارناد.     (، یعنی مرجعیت خبری جوانان را رسانه21/11/1398

به گفتة رلیس سابق مؤسسة ایسپا، مرجعیت خبری در میان جوانان را تلگارام بار   

سااله اعاالم    29تاا   18صاد جواناان   در 53.5، حادود  1394در سال »عهده دارد: 

درصاد   77.3باه   1395تلگرام هستند. این عادد در ساال    ةاند که عرو شبک کرده

درصاد ایان    74.5یا  و  ا بودهرو ن به با تغییر شندانی رو 1396رسیده است. در سال 

میازان   ،اما با اعمال فیلتر برای تلگرام .اند گروه سنی اعالم عرویت در تلگرام کرده

درصاد کااهش یافتاه     69.5باه   1397 ساله در خارداد  29تا  18جوانان  عرویت

هاا   اساگ نظرسنوی دیگر رسانة مرجع در میان جوانان اینستاگرام است. بر «است.

اند که عراو   ساله اعالم کرده 29تا  18 درصد جوانان 26.4، فقط 1394در سال »

 43.7و باه   هرو باود  باه  این میزان با افازایش رو  1395اینستاگرام هستند. در سال 

در و درصاد   34.7شاهد افت میزان عرویت به  1396. در سال ه استدرصد رسید

میازان   ،ی . باا اعماال فیلتار بارای تلگارام     ا هعین حال رشد عرویت در تلگرام بود

درصااد در خاارداد   54بااه  در اینسااتاگرام عرااویت جوانااان ایاان گااروه ساانی  

 (.1397/ 11/4)سایت ایسپا، « رسیده است1397

 کشاور  در مها   اجتمااعی  هاای  جنابش  از یکای  به جوانان بر این اساگ، جنبش

 پنوااه،  دهة در اسالمی انقالب پیروزی فرایند در مؤثر مشارکت. است شده تبدی 

 شصات،  دهة در کشور ارضی تمامیت و استقالل از دفاع عرصة در ششمگیر حرور

 ساال  انتناباات  ویاژه  باه  هفتااد  دهاة  اجتماعی سیاسی ا  تحوالت در آفرینی نقش

 کشاور  عمادة  اجتمااعی  سیاسی ا  تحوالت در جوانان مؤثر حرور بعد، و به 1376

ناپریر برای آنان در اعتراضات آبان و تحوالت پایش   های اخیر نقشی انکار طی سال

 رو ری  زده است.
 





 

 زنان در اعتراضات آبان ؛هشتم
 

فاارگ   خبرگازاری  بوده که گسترده ای اندازه به 98 اعتراضات آبان در زنان حرور

(. 29/8/1398دهد )ساایت فاارگ،    معترضان لقب می لیدرهای آنان را در گزارشی

حرور زناان باه   های اجتماعی  در شبکه از این اعتراضات شده های منتشرویدلودر 

ان و زنا  باختگاان نیاز   جاان تعداد زیاادی از  ها  بنا بر گزارش شود و وضوح دیده می

با آنکه زنان در اغلب اعتراضاات مردمای یبا  و پاس از انقاالب       .هستند دختران

خصاوص آباان    رسد در اعتراضات یک دهة اخیر، به اند، به نظر می نقش فعال داشته

 اند.   را توربه کرده، حرور متفاوتی 98

 

 جنبش زنان در ایران .1

اغلاب تحاوالت سیاسای و اجتمااعی      در و دنیا تمام بلکه در ایران، تنها در زنان نه

توان به حرور گساتردة زناان    اند. برای مثال می بوده و نقش مؤثری داشته پیشگام

( در اعتراض به عملیات نیروهای امنیتی در محلاة لیااری، در   2010در پاکستان )

( در اعتراض به دولت، 2015( در تظاهرات علیه دولت، در مقدونیه )2013ترکیه )

(  علیه دولت، 2010روسیه ) گرایان، در ( در تظاهرات علیه راست2016در برزی  )

( علیه  2019( در اعتراض به افزایش ییمت بنزین، و در سودان )2019در شیلی )

حکومت عمرالبشیر اشاره کرد. به طور کلی، پس از انقالب شاهد اعتراضاات زناان   

ایا ، و زناان در اعتراضاات و     هاای خاود باوده    در جهت تحقق مطالبات و خواسته

 اند.   لی داشتهتحوالت عمومی نقش فعا

های زیاادی   هایی هستند که همواره در معرض تبعیض زنان در ایران از جمله گروه

اند. فاطمه صادیی، پژوهشگر حوزة زنان، در مصاحبه با همکاران گزارش بیاان   بوده

هایی هستند کاه رفتارشاان بسایار عملگراسات      زنان در ایران جزو گروه»کند:  می

اناد. زناان از اولاین     با زنادگی روزماره ساروکار داشاته    شون بعد از انقالب همواره 

خاانواده یاا حوااب را     هایی بودند که عوارض حاکمیت اسالمی مثا  یاانون   گروه
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هاای   هایی بودند که در معارض سیاسات   کامالً درک کردند. در وایع، از اولین گروه

 هاای سیاسای و حاکمیات    توان گفت بسیاری از گروه جدید یرار گرفتند. حتی می

برای سرکوب کردن زناان دسات باه دسات ها  دادناد. باه عناوان مثاال، حتای           

اعتراضات زنان در مورد حوااب اجبااری ها  باا سارکوب مواجاه شاد و احازاب         

سیاسی، از جمله احزاب شپ، زنان را به دلی  این اعتراضات سارزنش کردناد. باه    

ز اول انقاالب  هاایی بودناد کاه ا    آید که زنان از اولین گاروه  همین دلی  به نظر می

تاوان باا احازاب سیاسای الاتالف داشات و در وایاع روی پاای          متوجه شدند نمی

خودشان ایستادند. از طرف دیگر، حاکمیت ه  خصلت ضد زن به خاودش گرفتاه   

ها در اعتراضات، نظ  جنسیتی یراردادی را به شاالش   بود. از نظر ایشان، حرور زن

اعتراضاات، وجاه مقابلاه باا تبعایض      ی رهبار گیرد. بنابراین، در این حراور و   می

ای که شها  ساال شااهد     تر از هر شیز دیگری است. برای جامعه جنسیتی پررنگ

رنگ  ی ولو ک رهبرهای منتل  بوده است، همین   انواع تبعیض جنسیتی در عرصه

دهندة این است که شقدر حرور زنان با نظ  یاراردادی جنسایتی    اعتراضات نشان

نابراین نفس حرور زنان به این معنی است که بسیاری از موجود در شالش است. ب

شناد کاه    مطالبات جنبش زنان در ایران حتی در زنان عادی ه  نهادینه شده، هار 

ممکن است آنها خودشان را شندان متص  به بدنة جنبش زنان ندانند. باه عناوان   

 مثال، مطالبة رفع حواب اجباری در حال تبدی  شدن باه یاک مطالباة گساترده    

ای  است، یا مطالبة حرور زنان در عرصة اجتمااع و اشاتغال باه مطالباة گساترده     

 «تر ه  خواهد شد. شود؛ و این روند ادامه خواهد داشت و پررنگ تبدی  می

 

 1398تا آبان  1396زنان در اعتراضات: از دی  .2

، حادود  96دی 7روز یاب  توجه گزارش شاد. در   96حرور زنان در اعتراضات دی 

های مشهد سرازیر شدند و علیاه گرانای دسات باه اعتاراض       ن به خیابانهزار ت10

 .صدایشان رسا و حرورشان فعاال باود   و زدند. تعداد زنان در این اعتراض پرشمار

ماأموران کاه باا     حلقاة  در همادان  اعتراضاات در  روز دوماین  در زن ویدلوی یک
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 .ار گرفات کرد در فرای موازی بسیار ماورد توجاه یار    جسارت زیادی اعتراض می

در  96اعتراضاات دی   تصااویر  و ها تر، زنان در عکس بزرگ البته، برخالف شهرهای

 منتشرشاده  ویادلوهای  از برخای  در با این حاال،  .نیستند حاضر شهرهای کوشک

 عباور از  حاال  در تهران در زنی شود. در همین دوره، تصویر شنیده می زنان صدای

 دنیاا  هاای  رساانه  در و موازی فرای در سرعت به غبار و دود و آور اشک گاز میان

سای،   بای  شاد )ساایت بای    منتشار  تظااهرات  اعتراضای  نمادهای از یکی عنوان به

 ویادلوی  اعتراضاات،  شاروع  از پایش  روز یک تنها و حال همین در (.7/10/1396

 ساکویی  باالی بر و برداشته سر از حواب انقالب میدان در که شد منتشر دختری

 میادان  ای فیاروزه  گنباد  بار  باار  دومین اعتراضش را بعد، ماه شند او. بود ایستاده

 شاهرهای  از بسیاری در ه  دیگری زنان. شد محکوم زندان به و کرد تکرار انقالب

باه   «دختران انقاالب »و نام  ،کردند تکرار را اعتراضی اما خاموش این حرکت ایران

   علیه محدود کردن زنان گره خورد.  سالیان طوالنی مبارزه

 32 در معلماان  سراسری اعتراضات حرور معلمان زن در نیز 97 اردیبهشت 20در

 مزایاا،  سایر و بیمه دریافت عدم زندگی، سنت شرایط حقوق، بودن پایین به شهر

 طاور  باه  همننین زناان  .معویه بسیار جدی بود حقوق ماه شند پرداخت نشدن و

 و 22 روزهاای  در فرهنگیاان  و معلمان تحصن و اعتصاب دیگر دور دو در گسترده

، women.ncr-iran.org حراور داشاتند )ساایت    97 آبان 23 و 22 و مهر 23

 کاارگران  اعتصاابات  (.  در همین مقطع و در دیگر اعتراضات، از جمله6/10/1397

 آغاازگر  تپاه  هفات  کاارگر  زناان . داشاتند  حراور  ماردان  کنار زنان در تپه، هفت

شاواهد نشاان    این .(4/9/1397)سایت اتحاد، بودند  97 آذر در روزه شش اعتراض

تحاوالت   در فعاالی  حراور  ماردان  دوش باه  دوش در آینده نیاز زناان   داد که می

 خواهند داشت.

 از حاکی از حرور زنان اسات. تصااویری   98های مربوط به اعتراضات آبان  گزارش

 زنای  جملاه  از شاد،  منتشار  اجتماعی های شبکه در اعتراضات این در زنان حرور

 آنهاا  از و گرفات  مای  را هاا  اتومبیا   جلوی تهران، در اتوبانی وسط در سفیدپوش،
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 خواسات  می معترض جمعیت از آباد خرم در زنی بپیوندند. اعتراضات به خواست می

 کاه  هایی زن: »زد می فریاد اصفهان آباد نو  در زنی نزنند. آسیب عمومی اموال به

! رهبار  برساید  مردم داد به کنند؟ کار شه است دستشان خالی و خانوارند سرپرست

.« برساید  خانوارناد  سرپرست که هایی زن این داد به! مسئولین برسید مردم داد به

جلاوی   زنای  زد. مای  فریااد  ها اتومبی  به رو تهران در  پیاده عابر پ  روی یک زنی

 تشاویق  میاان  در زنای . کنناد  تویا   خواسات  می آنها از گرفت و می را ها اتومبی 

زناان در یکای    ،در بوشهر .بکشد پایین را تصویری تا رفت می باال بلندی از همگان

زنااان و جوانااان در  ،. در مشاهد داشااتند ای از تومعاات شاارکت فعاال و گسااترده  

 دادند.   میتظاهرات شعار 

هاای   هاا و روایات   هاا و عکاس   شاده از ویادلو   های اساتنراج  آننه ذکر شد گزارش

هاای اجتمااعی مانعکس     رسمی و شبکه های غیر اعتراضات آبان است که در رسانه

کننادگان   های رسمی داخلی نیز گروهی از زنان به عنوان هادایت  شد. اما در رسانه

گزارشای از   باان در آ 29 خبرگازاری فاارگ شهارشانبه   اعتراضات معرفی شادند.  

 اخیاار اغتشاشااات در زنااان ویااژة داری میاادان و داری میااان»اعتراضااات نوشاات: 

 تاا  30 ظااهراً  زنان تهران، حومة ویژه به متعدد، نقاط در. رسد می نظر به ششمگیر

 خبرنگاار  مشااهدات . دارناد  عهاده  باه  اغتشاشات لیدری در ای ویژه نقش سال  35

 دارناد،  جداگانه ای وظیفه هریک الپوشش متحد زنان این که دهد می نشان صبح نو

 باا  دیگاری  و گیارد  می را خودروها جلوی دیگری گیرد، می فیل  ها شورش از یکی

 شارا  اینکاه . کند می مواب ها اغتشاش ص  به پیوستن برای را آنها مردم، تحریک

. دارد ساؤال  جاای  خود اند، شده تبدی  دار میدان مهرة به زنان اخیر، اغتشاشات در

 زناان  رنگ پر حرور که است این داد سؤال این به بشود شاید که پاسنی ترین مه 

 طاور   باه  کاه  باوده  جامعاه  غیارت  و عواطا   و احساساات  تحریک در مه  عاملی

 شاده  تبادی   اعتراضاات  بساط  جهت معاند جریانات برخی مستمسک به دار هدف

   (.29/8/1398)سایت فارگ، « است
 دو تومعاات  در رفسانوان، لیادر  » گازارش دیگاری نوشات:   خبرگزاری فارگ در 
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 توماع  و شاعار دادن  باه  تشاویق  را ماردم  کاه  بودند مرد تعدادی همراه به دختر

 در احماد،  باویر  و داد درکهگیلویاه  مای  نشاان  که شد منتشر کردند . . . فیلمی می

 و تحریاک  درصادد  جمعیت میان در فریاد و جیغ با جوان دختر یک آرام، تومعی

 شامگاه شهارشانبه (. 5/10/1398)سایت فارگ، « بود اعتراض برای مردم همراهی

اعترافاات یکای    ،سیمای جمهوری اسالمی ایران 20:30 در بنش خبری ،آبان 29

 را اعتراضاات  یرهبار  کاه  شاد  ادعا برنامه این در. شد  پنش شده بازداشتزنان از 

زنای کاه در    .کردناد   مالی مین حمایت آنا از ه  بیگانگان و داشتند عهده به زنان

 از 73 ساال  کاه  کارد  اعتاراف  کردی لهوة با شد  معرفی «داوند فاطمه»این فیل  

« تشاکیالت ضاد انقاالب   »و ساپس باه    ،عراق رفته ةبه سلیمانی و فرار کرده خانه

در این فایل    .و بعد ه  برای هدایت اعتراضات به ایران منتق  شده است ،پیوسته

. اسات  شاده  دساتگیر  کشور غربی مرزهای از فرار هنگام داوند فاطمه که شد ادعا 

 در مهمای  نقاش  عااطفی  نظر از زنان که بود متمرکز سناریو این بر اعترافات فیل 

 و اناد  داشاته  برعهاده  اجتمااعی  عادالتی  بای  از خشامگین  مردم اعتراضات هدایت

بااا  ،ت در جهاات تنریااب امااوال عمااومیاعتراضااا هاادایت باارای هاا  بیگانگااان

اناااد )ساااایت   کااارده اساااتفاده  زناااان ایااان از هاااایی   گاااراری  سااارمایه

allianceofmesocialists.org ،22/9/1398.) 

 افازایش ساطح   دلیا   هاای اخیار، باه    دهاه  در زناان  رسد می نظر به طور کلی به

اماا نظاام فایاد انعطااف و      بهتری بارای خاود هساتند    زندگی خواهان تحصیالت،

 کرده تحصی  زنان خ گفتن به مطالبات آنان است. بیشترهای الزم برای پاس توانایی

 98 شاهریور  تهاران در  بازرگاانی  اتااق  ایتصادی های بررسی معاونت. هستند بیکار

 تابساتان  در زناان  فعال جمعیت نفری 802 و هزار یک رشد وجود با که کرد اعالم

 در فعاال  جمعیت ک  از زنان سه  ،1397 سال مشابه فص  به نسبت 1398 سال

 کااهش  ایان  البتاه  که رسیده، درصد 19.6 به و یافته کاهش درصد واحد 2 حدود

 ایان  در طای  ماردان  فعاال  جمعیات  نفری هزار 387 حدود افزایش دلی  به سه 

(. زمانی که تالش زنان بارای کااهش   17/7/1398است )سایت ایتصاد نیوز،  مدت
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شاود.   رادیکاال مای  های جنسیتی اثرگرار نیست، واکنش آنان متمای  باه   تبعیض

 بیشتری فشار زنان به جنسیتی آگاهی افزایش کنار در ایتصادی فشارهای افزایش

 تبعایض  شرخاة  از تحصایالت  افازایش  با کنند می تالش هرشه زنان. کند می وارد

هاا و   اساتعدادها، یابلیات   باا  متناساب  زیارا  خورناد  مای  بساته  درِ به شوند، خارج

 انادکی  تواناد  مای  ماالی  اساتقالل . دارناد هاا ن  خود دسترسی به فرصات  تحصیالت

 پیشارفت  و جهاش  ماانع  دار نظام خشونت اما بنشد، بهبود را زنان سنت وضعیت

 باه  خاود  حقوق احقاق برای اجتماعی های خیزش در زنان رو، این از شود. می آنان

   .آیند می خیابان

در محایط کاار و   و تبعایض   زارآ تویا  و دستمزد، بیماه،  دسترسی برابر به شغ  

انساانی، تغییار    کرامات فرای عمومی، سه  مساوی از شاهر و امکاناات شاهری،    

زنادگی باا ماردان     ةباه اداما   وباور را م زناان از بسیاری میزی که آ یوانین تبعیض

 از طریاق ساتیز کاه    های جنسایتی و فرهناگ زن   کلیشهاصالح  کرده، ورز خشونت

فهرستی ناتمام از مطالباات فاراوان زناان اسات.      شوند نهادهای رسمی بازتولید می

دارد. البته بررسی  می وا موجود نظ  علیه شوریدن و تحرک به را زنان این مطالبات

شده در این شاعارها   شعارهای اعتراضات آبان حاکی از آن است که مطالبات مطرح

 خاص زنان نبوده و عمومیت دارد.    

گویاد:   ابی حراور زناان در اعتراضاات آباان مای     نگار، در ارزی امیر محبیان، روزنامه

آفرینای جواناان و زناان     دیگری که خودش را در این شرایط نشان داد نقش ةنکت»

شاه از ماتن باه حاشایه و باه       ها این است که هار  سنوی یکی از نکات نظر . . . بود

شود. علتش ه  این است کاه   تر می ترها و زنان بروی ، مواضع رادیکال سمت جوان

زناان افتااده اسات. معماوالً در      دوش فشار ایتصادی باه مقادار زیاادی روی    ناال

همسرانشاان   ةحتی عام  بازدارند وکنند  عم  می تر کارانه اعتراضات، زنان محافظه

شوند. اما مسئله در اینوا بدین شک  نباود و دلیا     اعتراضات ه  می از شرکت در

)سایت  «آورده است به حرکت در اصلی آن ه  این است که فشار ایتصادی زنان را

 (.28/9/1398ایرنا، 
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های اخیر موجاب شاده تاا زناان بارای       رسمی در سال افزون بازار غیر گسترش روز

رسمی شوند. مث  بسایاری دیگار از    کسب معیشت ناشار به فعالیت در مشاغ  غیر

رسمی فاید امنیات شاغلی هساتند و در معارض      کشورها، شاغالن در بازار کار غیر

گیرند زیرا کمترین نظارتی بر این بنش وجود ندارد. این  نواع سوءاستفاده یرار میا

تری بارای حراور آناان در اعتراضاات      امر بر نارضایتی زنان افزوده و مشوق جدی

های اعتراضی فراه  آورده است. مطالبات زنان منحصر به مسال   خیابانی و جنبش

یز دارد. در شرایط ضع  جنبش زنان، ایتصادی نیست و ابعاد اجتماعی و سیاسی ن

تار کاردن صادای     های اعتراضی، در کنار تالش بارای بلناد   آنان با حرور در کنش

 کنند. اعتراض عمومی، تأمین مطالبات خود را نیز دنبال می

رسد با توجه به اینکه زنان پس از انقالب بیشترین تبعایض   بنابراین به نظر می     

اند، این اعتراضات فرصت مناسبی است تا بتوانناد صادای    هو نابرابری را توربه کرد

هاا درباارة اعتراضاات آباان      خود را به گوش دیگران برسانند. لرا اگرشه در گزارش

شواهدی از بیان مطالباات زناان در شاعارها نیسات، نفاس حراور آناان در ایان         

 تومعات اعتراضی اهمیت دارد.  





 

 پیامدها و آثار اعتراضات آبان ؛نهم
 

خصوصای غیار از اعتاراض باه گرانای بنازین        فارغ از اینکه معترضان آبان هدف به

داشتند یا نداشتند، و اهدافی که در سر داشتند شه باود، ایان حاوادث پیامادها و     

داشت. ابعاد گسترده و وسایع اعتراضاات   آثار مشنصی برای تحوالت آینده خواهد 

تردیاد آثااار و  کاه در زماان انادکی شااهرهای زیاادی را دربرگرفات بای       98آباان  

نظران، همان طاور کاه ایان    پیامدهای ماندگاری دارد. از دیدگاه بسیاری از صاحب

های پیش از خود بود، پس از خود نیاز آثااری   ها و برنامهاعتراضات حاص  سیاست

نظران باا   سیاست، ایتصاد و اجتماع برجای خواهد گراشت. برخی صاحبدر حوزة 

بینناد کاه در   تار مای  ای روشان بینی این پیامدها و آثار را نویدبنش آیناده خوش

تواند ضرورت تغییر را به گوش مسئوالن امر برساند. در مقابا ، گروهای   نهایت می

شنادان دور   نامعین اماا ناه  ای های فروپاشی در آیندهلرزه دیگر این حوادث را پیش

دانند.  اعتراضات آبان و حاوادث پاس از آن آثاار غیریابا  انکااری در ساطوح       می

جانباه از ابعااد پیادا و     بندی هماه  فردی و اجتماعی خواهد داشت. هنوز ارالة جمع

تار نیازمناد زماان     پنهان حوادث آبان بسیار دشوار است و رسیدن به ارزیابی دییق

تاوان در ساطح    گرفتن از متن حوادث است. با وجود ایان نمای   بیشتر برای فاصله

های بنیادینی که انسوام اجتماعی را شک  کالن در مورد تأثیر اعتراضات بر ارزش

گسینتگی را ه  دهند تردید کرد. به گفتة دورکی ، ترعی  انسوام اجتماعی از می

هاای  دم و نظاام به دنبال دارد که بر رواباط ماردم و ماردم، ماردم و دولات، و مار      

اسا  رماز شناین    « فروپاشای اجتمااعی  »اجتماعی آثار معینای خواهاد داشات.     

فرایندی است.  بررسی ابعاد متفاوت پیامدهای اعتراضات آباان کماک بزرگای باه     

-کند. در ادامه، این آثار را ماورد بحاث یارار مای    فه  روند آیندة جامعه ایران می

 دهی .
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 نظا  سیاسی

، دو ارزیابی کامالً متفاوت از آثار اعتراضات آبان بار سیاسات   نظران در میان صاحب

ای از آثاار اعتراضاات دارناد. ایان      بینانه داخلی وجود دارد. گروه اول ارزیابی خوش

دانند که حکومت را باه  ای بهتر، این اعتراضات را تلنگری میافراد، با امید به آینده

د بر عدالت اجتمااعی، و گارایش   سمت اصالحات جدی، مبارزة یاطع با فساد، تأکی

به افزایش کارآمدی در داخا  هادایت خواهاد کارد. آزاد ارمکای در ایان زمیناه        

معتقدم حاکمیت و نظام سیاسی این صدا را شنیده و این خطر را درک »گوید:  می

توان روشنفکران را ماته  کارد کاه غربای      کرده است. به عبارت دیگر، این بار نمی

این بار ماجرا، مااجرای یاک اکثریات بازرگ اسات.       رد.دود کهستند و آنان را مح

متوسط محدود است و بنشی از آن در نظام بوروکراتیک یرار دارد، بناابراین   ةطبق

باه ایان    .شطور؟ آنان مستق  هستند را جامعه ةتوان آن را کنترل کرد. اما بقی می

کاه در  معتقدم حاکمیت به طور طبیعای باه ایان دغدغاه خواهاد رساید        ،ترتیب

مها    یتغییار رفتاار   ،سوگیری جامعه و به رسمیت شناختن نیروهاای اجتمااعی  

(. در مقابا ، برخای دیگار معتقدناد ایان      9/9/1398، ایران)روزنامة  «دهد صورت

تنها آثار مثبتی بر سیاست داخلی ندارد، بلکه توافق برای واکنش منفای   حوادث نه

 کند.   و تند نسبت به هر اعتراض یا کنش جمعی را تشدید می

های منتل  پیامدهای ایتصادی اعتراضات آبان یکی از عواملی است که در تحلی 

حکومات هماین مسایر    »گویاد:  شده است. رنانی در ایان زمیناه مای   به آن اشاره 

ای جز فروپاشی ایتصاادی و ونزولالیای شادن ایتصااد      کنونی را ادامه دهد، نتیوه

های اجتمااعی و سیاسای خواهاد آماد کاه       ایران ندارد، و به دنبال آن ه  شورش

ست بارود و  احتماالً خونبار خواهد بود و حتی ممکن است امکان مدیریت آنها از د

مالی ناشای   رسد زیان (. به نظر می1398)رنانی،  «ریزی و سقوط بینوامد به دره 

مشاکالت ایتصاادی کشاور منوار      باه تشادید   از اعتراضات و سرکوب متعایب آن

نیاز یاادر ننواهاد باود کساری       بنازین  کردن گران از حاص  درآمد خواهد شد و

 شد خواهد موبور دولت صاد بگرارد.بودجه را جبران کند یا اثر یاب  توجهی بر ایت
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 و ایتصااد  رکود ا تورم  شرخة ارز، نرخ دوبارة افزایش پشتوانه و بدون پول با انتشار

 تداوم بنشد. را متوسط و ضعی  فشار بیشتر بر طبقات

نوع واکنش در برابر جمعیت ناراضی، عالوه بر پیامدهای محساوگ ماادی، اثارات    

تواناد در یالاب اشاکال     اعتماد مردم دارد. ایان فرایناد مای   ناپریری بر  باور و  انکار

منتلفی همنون خشونت، نفرت، عدم اعتماد و کاهش انسوام اجتماعی جامعاه را  

تحت تأثیر یارار دهاد. گاودرزی در مصااحبه باا همکااران گازارش در ایان بااره          

خش  نه فقط متوجه مسئوالن، که متوجه نهادهای بنیاادی ها  شاده    »گوید:  می

، تعداد افارادی کاه باه صاراحت در     1398و  1397های  ت. در ماه رمران سالاس 

اسات.   گیرند افازایش زیاادی پیادا کارده      اند که روزه نمی ها اعالم کرده نظرسنوی

بیشتر این افراد کسانی هستند که از شرایط موجود رضایت ندارناد. ایان خشا  و    

است. این نکتاه را    رایت کردههای دیگر ه  س تدریج به نهادها و ارزش نارضایتی به

هاا در دسات اسات، روزه     که نتایج پیماایش  1354باید در نظر داشت که از سال 

همواره باالترین میزان تقید را در بین رفتارهای دینی داشاته و ریا  آن باه طاور     

درصاد تنازل    50است، در حالی که این بار باه زیار     درصد بوده 70متوسط باالی 

 « .است یافته 

ی  سرمایة اجتماعی ناشی از کاهش اعتمااد عماومی و انساوام اجتمااعی از     ترع

اثرات پایدار اعتراضات آبان است. هزارجریبی در مصاحبه باا همکااران گازارش در    

انسااوام اجتمااعی، اعتماااد عماومی و بااه طاور کلاای    »ایان زمیناه گفتااه اسات:    

مدت  و در طوالنیهای اجتماعی نظام آسیب دید. این موارد در طی سالیان  سرمایه

ترمی  خواهد شد. کشور و حاکمیت هر شقدر ثروت و یدرت داشاته باشاد، بادون    

تواند هی  کاری از پیش ببارد. بناابراین اگار یارار اسات باا       سرمایة اجتماعی نمی

همین مردم کار کنند، باید دل مردم را به دست بیاورند. اگر ایان روناد باا هماین     

های منتل  خواهی  بود. حاوزة  تری در حوزهج فویعها پیش رود، شاهد نتایبرنامه

هاا  های فرهنگی و سیاسی اثر بگرارد و در نهایات دولات   تواند بر حوزه معیشت می

 «  .شوند ترعی  می
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المللی بار نظاام سیاسای ایاران را یکای       نظران تشدید فشارهای بین برخی صاحب

 اند.    دیگر از پیامدها و آثار اعتراضات آبان دانسته

 

 رد  و جامعة مدنی  م

اعتراضات آبان آثار گسترده و یاب  توجهی بر حوزة عمومی و جامعة مادنی داشاته   

نظران حرور طبقة متوسط در تحوالت سیاسی ا اجتمااعی را    است. بیشتر صاحب

اناد کاه پاس از تورباة     کنند. از این رو، برخی اشاره کردهامری مبارک ارزیابی می

فرصت خواهد یافت تا نقش مؤثرتری در آیناده ایفاا    اعتراضات آبان، طبقة متوسط

خواهاد کارد، باه ایان      یجدید یمتوسط بازیگر ةطبق»کند. به گفتة آزاد ارمکی: 

 96متوساط در مااجرای دی    ةمعنی که اتفایات آبان را معنادار خواهد کرد. طبقا 

 ن اتفایات را توضیح نداد و پیش نرفت، اما اکنون مویعیتی است کاه آسکوت کرد، 

ویایع اخیر را معنا کند تا بتواند بازی خود را تصحیح کناد. شاون در اتفایاات دی    

 ةشد، اما اکنون تاحدودی از او عبور کرده و طبقا  متوسط مته  می ةخود طبق ،96

پایین را معنا و توصی  و منتصات آن را تشاریح   ةموبور است بازی طبق متوسط

 ةطبقا  برداشتن د بود و یک گام به جلوکند. بنابراین این امر یک گام به جلو خواه

سیاسی را تقلی  خواهد  ةها در عرص ری امنیتیامتوسط امکان رادیکالیس  و ماندگ

جنابش دموکراتیاک در   اگار  » (. وی معتقد است:9/9/1398، ایران)روزنامة « داد

توان  پایین سوگیری کند، دیگر نمی ةمتوسط به سمت طبق ةایران با بازیگری طبق

)هماان(. آزاد  « حال نزدیک شدن باه ایان مرحلاه هساتی      مع کرد. ما درآن را ج

البته این امر الزاماتی »کند:  ارمکی برای تحقق سناریوی خود الزاماتی را مطرح می

کالن جمهوری اسالمی باایی بماناد،    ةه  دارد. یکی از الزامات این است که شاکل

اگر در آینده اتفایاات دیگاری    متوسط گرفته نشود. ةدوم اینکه امکان بازی از طبق

متوسط را تنبیه کند، اما اگر ایان   ةسنت یدرت طبق ةبروز کند، ممکن است حوز

دهی جامعه و سیاسات خواهاد شاد.     سامان ةمتوسط وارد عرص ةاتفاق نیفتد، طبق

به دست آورده از دسات   را خواهد به یک ویرانگری برسد و آننه متوسط نمی ةطبق
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 )همان(.« پایین به اشتراک بگرارد ةآننه را دارد با طبق خواهد بدهد، بلکه می

نظااران معتقدنااد اعتراضااات آبااان و نحااوة برخااورد بااا آن شااکاف  اغلااب صاااحب

تار کارده اسات. باه گفتاة افاروغ،        اعتمادی بین مردم و نظام سیاسی را عمیاق  بی

ماردان   دولات هایی که دولت به مردم گفته و ترادهایی که در رفتار و گفتاار   دروغ

، اعتمااد دار اسات )روزناماة   اعتماد کرده و ایان روناد اداماه   وجود دارد مردم را بی

اعتماادی ماردم باه نظاام     (. بنا بر نظر امیدی، ویتای دیگاران از بای   4/10/1398

اعتمادی نظام سیاسی به مردم است. وی در مصااحبه  گویند، روی دیگر آن، بی می

اعتماادی  مسئلة اصلی به نظار مان بای   »گوید: یبا همکاران گزارش در این باره م

نظام سیاسی به مردم است که باید ابتدا ایان ماورد اصاالح و جباران شاود. ایان       

 «دهد.اعتمادی در همة موارد خودش را نشان می بی

رو شود و تبعات  های اساسی که نظام سیاسی ممکن است با آن روبهیکی از بحران

داشت، بحران مشروعیت است. به گفتاة امیادی،   جدی در حوزة ایتدار آن خواهد 

این بحران در نظام سیاسی ایران وجود دارد و ایدامات دولت نیز در جهت کااهش  

نظام بیش از کسری بودجه، کسری مشروعیت دارد و با ایان افازایش   »آن نیست: 

تار خواهاد شاد.    ییمت بنزین، این شکاف مشروعیت باین ماردم و دولات عمیاق    

ح  مسال  آبان به دو ماورد مشاروعیت و مناابع و در درازمادت در     بنابراین برای 

افتااده   99کنار این دو به کارایی نیاز است. اماا متأسافانه اتفاایی کاه در بودجاة      

 «  شندان مناسب نیست.

ثباتی معیشاتی و احسااگ   شرایط حاص  از اعتراضات آبان و سرکوب آن باعث بی

تواناد بار   ر پیماان، شناین وضاعیتی مای    ناامنی در بین مردم شده است. بنا بر نظ

در درون »هاای اعتراضای تاأثیر بگارارد:      بسا اداماة کانش   انسوام اجتماعی و شه

جامعه، ناایمنی اجتماعی و ایتصادی با روند کاهش اعتماد به کارآمادی و ساالمت   

یاباد. در   اخالیی کارگزاران حکومتی و امیادواری باه اصاالحات از بااال اداماه مای      

ثباتی شارایط  الء گفتمانی و راهبردی ادامه یابد، احساگ ناامنی و بیصورتی که خ

معیشتی و زیست اجتماعی و سیاسی در میان مردم بیش از پیش با حس یاأگ و  
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گردد و تأثیرات منرب آن بار ساالمت و انساوام فرهنگای و      درماندگی همراه می

)ایاران  « ددگار  خواهی تشدید می های اجتماعی اعتراضی و تحول اجتماعی و کنش
 (.13/10/1398، فردا

عالوه بر موارد باال، به نکات دیگری نیز به عنوان پیامدهای اعتراضات آباان اشااره   

 شده است، از جمله:

 افزایش نارضایتی عمومی -

 های اعتراضی آینده افزایش حرور جوانان در کنش -

 های اجتماعی رشد و تقویت جنبش -

 ها مشکالت و خروج از بحران افزایش ناامیدی از توانایی نظام در ح  -

 های فروپاشی اجتماعی تقویت زمینه -

 آمیز اعتراض و مقاومت های خشونت افزایش تمای  به روش -

 های اجتماعی تقویت شبکه -



 

 انداز آینده چشم ؛دهم
 

انداز اعتراضات آبان وجاود دارد.   شندان متفاوتی دربارة آینده و شش  نههای  دیدگاه

نظران هرگونه ارزیابی از آینده را موکول به نحاوة برخاورد نظاام     بسیاری از صاحب

اناد.   های فعلی یا تودید نظر در آن کارده  سیاسی با حوادث جاری و تداوم سیاست

هاای   د، یعنای تاداوم سیاسات   به همین سبب در برابر سناریوی ادامة وضع موجاو 

رینتگای سیاسای،    ای جز فروپاشای، انقاالب یاا ناوعی درها       کالن کنونی، نتیوه

است. افروغ با اشاره به منااطرات تاأخیر در     بینی نشده اجتماعی و ایتصادی پیش

من نگران این نیست  که فردا انقالب »گوید:  واکنش مناسب نظام به اعتراضات می

اما انقاالب   .خوب است افتد که اتفایاً امام یک یوم اهلل اتفاق میشود یا به تعبیر  می

ی دارد. ما ه  با شناختی که از ماردم ایاران   رهبردهی و  انقالب سازمان .شود نمی

ای خواهاد داشات. اماا انقاالب      دانی  که اگار انقاالب شاود شاه صابغه      داری ، می

 (.4/10/1398)سایت جماران، « شود شود، بلکه کشور متالشی می نمی

هاش  آیاجری، تاریندان و فعال سیاسی، از زایش و تولدی ناو در پای اعتراضاات    

 آبساتن  ایاران  جامعاة  که است این از حاکی روشنی  به شواهد»سنن گفته است: 

 همناون  و دارد داللات  کهناه  دل از نو زایمانی بر که تحولی. است بزرگ تحوالتی

 زایمان دردهای بین فاصلة شوی ، می تر نزدیک تولد زمان به هرشه طبیعی، زایمان

 اصا   رساد  می نظر به. شود می بیشتر و بیشتر آن از ناشی دردهای و کمتر و کمتر

 زایماانی  شنین شگونگی دارد وارسی و پرسش جای آننه است، گریزناپریر زایمان

 کهناه  گرار از تواند می سیست  عقالنیت. سزارین با همراه یا طبیعی زایمانی است،

 آن حادای   باا  یاا  خاونریزی  بادون  و دموکراتیک آمیز، مسالمت گراری به را نو به

 باا  سیسات   ساوی  از اا مصاالحه   مراکره روش اتناذ با جز امر این و سازد تبدی 

 تعیاین  بارای  دموکراتیک و ملی پرسی همه یک بر مبتنی سیاسی ح  راه و جامعه

 حقاویی ا حقیقای    سااختار  بحاران  یعنای  ها، بحران تمام ح  شرط پیش تکلی  و

 عزیمتای  و عط  نقطة 98 آبان 24 گفت توان می صورت این غیر در. نیست میسر
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 آن بینای  پایش  غیریابا    اشاکال  در خونین سزارینی با را مستقر سیست  که است

 (.1398)آیاجری، « ساخت خواهد مواجه

صرار نظاام بار   یاسمی سیانی، در مصاحبه با همکاران گزارش، مناطرات و تبعات ا

داناد و باا وجاود آنکاه امکاان       تار مای   های کنونی را  بسیار گسترده ادامة سیاست

ساازد:   بیناد، خاطرنشاان مای    های گوناگون برای کنترل وضع را فراه  می مداخله

 بیشاتر،  وساعت  بیشاتر،  انارژی  باا  نرسد، مطالباتش این جنبش اجتماعی به اگر»

 اجتمااعی  لحااظ  از المللای  باین  بیشاتر  هاای  حمایت و بیشتر، کینة عمق و سطح

 «  شود. می تر گسترده

نظران به این پرسش که آیا در آینده شااهد رفتارهاای جمعای     پاسخ اغلب صاحب

مشابه اعتراضات آبان خواهی  بود، مثبت است. در عاین حاال اشاکال متفااوتی از     

 هاای متفااوتی از شگاونگی    کنناد و تبیاین   بینای مای   کنشگری را در آینده پایش 

های متفااوت اعتراضاات آیناده     رفتارهای اعتراضی آینده دارند. در ادامه به ویژگی

 شود.   نیز اشاره می

 

 ملت  تعمیق شکاف دولت ا

ملات باود کاه در حاال     ا   دولت یوستفالی نهاد نوپا ةمعاهد یدستاوردها ازی کی

 درو اسات   یواحاد نظاام جهاان    گاناه یالملا  و   نیروابط ب گریباز نیتر یحاضر اصل

 کااه ایتاادار آن برگرفتااه از ملاات باشااد  یاساایعبااارت اساات از ماادل س  یااتعر

(Mclean, 1996) .اساگ میازان موفقیات خاود در کساب      های سیاسی بر نظام

توانند شکاف بین دولت و ملت را کاهش دهناد و در مقابا ،    مشروعیت از ملت می

 عمیق شود. تواند متناسب با میزان نزاع بین دولت و ملت، شکاف فیمابین می

مقاب  ماردم  در حکومت مرتب به شک  وحشتناکی خود را »به گفتة حات  یادری: 

باا ماردم صاحبت     بیشتری و با تحک  و تعدی کند میگراری  هدهد و فاصلیرار می

سای فارساای،   باای )سااایت بای « کناد و حاضاار نیسات صاادای آنهاا را بشانود    مای 

تار شادن شاکاف دولات ا ملات        (. از نظر او، تداوم این روند و عمیاق 30/8/1398
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ثر در ایران در حاال  ؤحکومت م»اثرات مشنصی بر اعتراضات آینده خواهد داشت: 

 )همان(.« بشنود از بین رفتن است ولی کسی حاضر نیست این نوع صداها را
 

 کاهش تدریجی کارآمدی سرکوب
کاه   یو نظاام  یتا یامن ،یاز مؤسساات اطالعاات   یا موموعه یعنیدستگاه سرکوب 

 یاز اجازا  کیکشور است و هر یداخل داتیآنها استقرار نظ  و مقابله با تهد ةفیوظ
 دیا مشنص و تحد کیهر  یو وظا است شیعملکرد خاص خو یدستگاه دارا نیا

هاای   سارکوب عمومااً یکای از روش    .(1383آباادی،   )حاضری و صاالح  شده است
شکسات در  جمله شود که بنا به عللی از  های ایتدارگرا محسوب می کنترل در نظام

اخاتالل در   ،هاا  تیشنصا  عیسر رییگروه مقاب ، تغ یجنگ، رشد یدرت نظام کی
 واما  ع یعااطف  وناد یو پ ،دساتگاه اجباار   یروهایو ن نیروهای نظامی یده سازمان

 ممکن است همیشه از کارایی الزم برخوردار نباشد.دستگاه اجبار با مردم 

پیشاگیری را باه هماراه دارد اماا باا      نظران، سرکوب حدی از  به گفتة اکثر صاحب
گویاد:   تداوم و تکرار سرکوب، از میزان  اثربنشی آن کاسته خواهد شد. یادری می

 باه  تاوانی   مای  سارکوب  یاا  هامعترضان از خیابان کردن جمع با فکر کنی  اینکه»
 ایان  دوبااره  اسات و  گرفتاه  صورت که است فاحشی اشتباه برگردی  یب  وضعیت
« کارد  خواهاد  سارریز  دیگر ایگونه به و دیگری جای در یشتریب شدت با بحران

 (.30/8/1398سی فارسی،  بی )سایت بی
 اما سازد می پنهان مویتاً را اعتراضات سرکوب،»گوید:  آیاجری نیز در این مورد می

 اناداز  ششا   گوناه   های   فقادان  و کنونی روند به توجه با. کند نمی ح  وجه هی  به
 همناون  نیاز  آیناده  در که رسد می نظر به ساختاری، عل  رفع و ح  برای روشن
« باود  اعتراضای  های جنبش تر عمیق و تر گسترده فوران منتظر باید گرشته و حال

 (.1398)آیاجری، 
 

 گسترش دامنة اعتراضات
، انتشار و نهادینه گسترش های جامعة جنبشی اساگ دیدگاه تارو، یکی از ویژگی بر
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(. هزارجریبای معتقاد اسات در    Tarrow, 1994) ات اسات اعتراضا شدن تدریوی 

گویی به مطالبات و ح  عل  و عوام  آن، اعتراضات بعدی دامنة  صورت عدم پاسخ

 اگار »تری خواهد داشت. وی در مصاحبه با همکاران گازارش تأکیاد دارد:    گسترده

 کاه  نیسات  معلاوم  بماناد،  پاساخ  بدون شک  همین به مردم انتقادات و اعتراضات

 نیاز  یبلای  اماواج  اسات  ممکان . بماند بایی سطح همین در اعتراضات عدیب امواج

 یاادر  هاا  دولات . بشاود  "اجتمااعی  طوفان" یک به تبدی  و شود انباشته ه  روی

 «  .کنند خنثی یا کنترل را اجتماعی های طوفان بود ننواهند

 

 کاهش فاصلة میان اعتراضات

به این ساو اغلاب تاالش     1388ویژه از سال  های اخیر به در بررسی اعتراضات دهه

های جمعی یک به یک و به صورت موزا تحلی  شاوند. اماا یارار دادن     شده کنش

های اعتراضی در یک بساتر و شاناخت تاوالی آنهاا ماا را باه درک        همة این کنش

ای  کناد. بار ایان اسااگ، ارزیاابی از تحلیا  زنویاره        تر تحوالت نزدیک می عمیق

هاای   یابد. رنانی با اشااره باه اعتراضاات ساال     می حوادث مورد اشاره بسیار اهمیت

فاصالة  »نویساد:   کناد و مای   اخیر، به کاهش فاصلة اعتراضات در آینده اشااره مای  

ده ساال طاول کشاید، از     88تاا   78شاود. از اعتراضاات    اعتراضات دارد کا  مای  

دو سال؛ و باا توجاه باه     98تا  96هشت سال، و از اعتراضات  96تا  88اعتراضات 

های منتل ، از این پس حکومت بایاد منتظار    ها در حوزه مشکالت و بحرانحو  

 (.1398)رنانی، « تر باشد تر و کوتاه اعتراضات در فواص  کوتاه

ها، کنشاگران   شون علت»شناگ و پژوهشگر اجتماعی:  به گفتة ناصر فکوهی، مردم

ها  ناآرامی ةهایی هستند و خواهند بود که بودند، شرخ ها همان ها و سیاست و روش

هر بار با سرعت و شدت بیشتری بازخواهد گشات تاا پاسانی یابا  یباول یعنای       

 (.  4/9/1398، ایران)روزنامة « اصالح وضع موجود را بیابند

 هاا  اعتاراض  بساامد »گویاد:   همننین صادیی در مصاحبه با همکاران گزارش مای 

 یاک  ساال  شند یها اعتراض. افتند می اتفاق کمتری زمانی فاصلة در شده و بیشتر
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 ایان  احتمااالً  بنابراین. دهند بار رخ می یک ماه شند یا بار یک سال هر دو االن بار

 ایان  بیاید، پیش فرصتی که زمانی هر کرد و خواهد پیدا ادامه ه  آینده در ویژگی

 باه  که زمانی تا.  کرد خواهند بروز جدیدی های بهانه با جدیدی شک  به اعتراضات

 خاواهی   را اعتراضاات  ایان  کماکاان  نشاود،  رسایدگی  اعتراضات اصلی های زمینه

 «داشت.

 

 های اعتراضی افیایی اعتراضات و جنبش پیوند و هم

شاوند   رساند و جاوانمرگ مای    های اعتراضی که به هر دلیلی به نتیوه نمای  کنش

هاا   افزایی و ارتقای جنبش ها دارند و به ه  یاب  انکاری بر شنتة جنبش تأثیرات غیر

کنند. به  نوشتة رجایی، پژوهشاگر علاوم سیاسای، تاداوم      شایان توجهی میکمک 

افزایی و پیوند آنها باا یکادیگر    اعتراضات پراکنده و گسستة کنونی در آینده به ه 

 را خاود  سیاسای  ازای ماباه  هنوز 88 از پس اعتراضی های جنبش»خواهد انوامید: 

 پیوناد  کاه  اسات  انادازی  ششا   نگاران  رسامی . . .  طلبای  اصالح. اند نیاورده پدید

 و کوشاک  هاای  رادیکالیسا  . داناد  می ممکن 98 جنبش با را 88 جنبش احتمالی

 صاورت  به تری کالن رادیکالیس  ولی کرد خواهند مهار امنیتی نیروهای را پراکنده

 یاادر  باز میانه نیروی و رسمی طلبی اصالح بار این و داشت خواهد تداوم خفته نیمه

 (.1398)رجایی، « کند مصادره یا مهار را آن حکومت نفع به بود ننواهد

 

 رادیکالییه شدن و افیایش خشونت  

( اشااره دارد، پیونادها و عواما  متعاددی در افازایش یاا       1379همننان که گر )

های سیاسی نقش دارند. حو  تاارینی خشاونت سیاسای، میازان      کاهش خشونت

کااهش محرومیات نسابی،     موفقیت خشونت سیاسی در گرشته، کارایی رژیا  در 

کننادة   های رژی  به معترضان ناراضی، و مشروعیت رژی  از عوام  مه  تعیین پاسخ

نظران همة ایان   میزان خشونت معترضان در اعتراضات بعدی هستند. اغلب صاحب

کنناد. افاروغ در ماورد افازایش      عوام  را باه ساود خشاونت بیشاتر ارزیاابی مای      
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بینی من  و پیش ،اگر ما فرای رادیکال داری »د: ده ها در آینده هشدار می خشونت

 ،این است که در فرای انتناباتی ه  این فرای رادیکالیزه را شااهد خاواهی  باود   

باار وضاعیت مساتعدتری پیادا      لحاظ بروز ایان دسات حاوادث خشاونت     داری  به

ای . همان یدر که این حاوادث اخیار    ماجرا فکری نکرده ةکنی  شون برای ریش می

حاوادث بعادی خشاونت     ،اگار فکاری نکنای    ، بارتر بود خشونت 96نسبت به دی 

 (.3/10/1398)سایت انتناب، « بیشتری نسبت به امروز خواهد داشت

هاای اعتراضای دهاة اخیار      دهد کاه اعتراضاات و جنابش    شواهد بسیار نشان می

و اغلب از گرایش به رادیکالیس  پرهیز شاده اسات. باه نظار       آمیز بوده خشونت غیر

 اگار »پور، در آینده احتمال رادیکالیزه شدن اعتراضات افزایش خواهد یافت:  جالیی

 خاواهی   اعتراضای  های جنبش ه  آینده در ما برود، پیش صورت همین به اوضاع

 تبادی   گبازر  و کوشک های شورش به تواند می اعتراضی های جنبش این و داشت

 (.13/10/1398)سایت ایران آنالین، « شود

 

 های اقتصادی تداو  و تشدید بحران

راغفر، در مصاحبه با همکاران گزارش، برای سال آینده افازایش فقار و بیکااری را    

 بناش  اسات،  شاده  طی که ای ساله شند روند با»کند. به گفتة وی:  بینی می پیش

 افازایش  باا  زماان،  ها   و رینته فرو پایین طبقة به متوسطه طبقة از توجهی یاب 

 و شاده  بیشتر طبقات بین فاصلة دستمزدها، رشد تناسب عدم و زندگی های هزینه

 روناد  ایان  و اناد؛  کرده سقوط فقر خط زیر به شده و فقیر بیشتری متوسط طبقات

 «  بود. خواهد همراه جامعه در بیکاری رشد با کرد و خواهد پیدا ادامه

وی معتقد است که در صورت ادامه یافتن وضع موجود، در آینده با تداوم افازایش  

هاای آیناده و    در سال»تورم و گرانی و باال رفتن ییمت کاالها مواجه خواهی  بود: 

خصوص سال آینده، ما افزایش شدید تورم را همراه با رکود بااز تورباه خاواهی      به

ایا  و در   این رکود تورمی را توربه کرده کرد. نزدیک به دوازده سال است که عمالً

های اخیر ه  شدتش بیشتر شده است. برای ح  مسئلة کمبود منابع ارزی و  سال
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هی  گزینة دیگاری جاز توسا  باه افازایش        رسد دولت ریالی در کشور به نظر می

ها  تأکیاد اصالی بار افازایش       99ها و ارز در نظر نگرفته. در بودجة  ییمت حام 

هااا، بلکااه بیشااتر از  ای از مالیااات اساات، آن هاا  نااه طیاا  گسااترده هااا مالیااات

کنندگان و مردم مالیات گرفته خواهد شد، و افزایش یریب به یقین ییمات   مصرف

رساد کاه ماا     های انرژی و ارز یک امر ناگزیر خواهد بود. بنابراین به نظر می حام 

 «سال آینده مشک  خیلی حادتری از امسال خواهی  داشت.

های متفاوتی دربارة ترکیب طبقاتی معترضان دارند و  نظران دیدگاه د صاحبهرشن

کنناد، در هماان حاال     درآمد تا متوسط اشااره مای   به طیفی از طبقات فقیر و ک 

های ایتصادی و تداوم اعتراضات، شارایط بارای    شود با تشدید بحران بینی می پیش

ویژه با افازایش   شود، و به حرور طبقات منتل  اجتماعی در اعتراضات آینده مهیا

های ناراضای   ها در اعتراضات، امکان پیوند گروه احتمال حرور دانشوویان دانشگاه

 درآمد و متوسط بیش از پیش فراه  شود.   در طبقات ک 





 

 ها توصیه ؛یازدهم
 

شده در این بنش ترکیبی است از نظرات کسانی کاه باه نحاوی     مطرحهای  توصیه

رفات از   دربارة اعتراضات آبان اظهار نظر کرده و در نهایت راهکارهایی بارای بارون  

 اند؛ از این رو، از وزن و جایگاه واحدی برخوردار نیستند. بحران پیشنهاد کرده

 

 توصیه به نظا  و مسئولین .1

ظام عمدتاً رادیکال و مترمن اصاالحات سااختاری و   نظران به ن های صاحب توصیه

هاا   های کالن است. در پس اغلاب ایان توصایه    نظرهای اساسی در سیاست  تودید

های ساختاری که خروج از آن جز با اصالحات  تحلیلی است مبتنی بر وجود بحران

ها درباارة افازایش ییمات     ها نیز به سیاست بنیادی متصور نیست. بنشی از توصیه

ویژه بنزین مرباوط اسات کاه از ورود باه آن در ایان گازارش        های انرژی به م حا

 شود.   ها به نظام و دولت اراله می ترین توصیه نظر شد. در ادامه، مه  صرف

 

 بازخوانی انتقادی گذشته -

به گفتة افروغ، حکومت باید به بازخوانی انتقادی عملکارد گرشاتة خاود بپاردازد:     

 یاک  باه سارعت   اتفایات باید این به توجه با اکمیتح منتل  های بنش معتقدم»

 و باشاند  داشاته  جامعاه  یباال  در خاود  عما   رویة و عملکرد از انتقادی بازخوانی

)ساایت انتنااب،   « ایا   گرفته نادیده هاست سال که بپریرند را مسلمی های وایعیت

2/9/1398.) 

 بازیابی سرمایة اجتماعی -

هزارجریبی، در مصاحبه با همکاران گزارش، با اشااره باه اینکاه اعتراضاات نشاان      

کند کاه   ها جایی ندارند، توصیه می گیری دولت دهد مردم در معادالت و تصمی  می

از ماردم درباارة   »هایی برای بازیابی سرمایة اجتماعی در نظر گرفته شود، مثالً:  راه
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شاود و ماردم باا     دم استفادة ابزاری مای های اساسی نظرسنوی شود. از مر تصمی 

هاا ریا  ننواهناد زد.     هاا و حاکمیات   درک این موضوع آیندة خوبی را برای دولت

رفته  های اجتماعی ازدست حاکمیت باید تمام توان خود را به کار بگیرد که سرمایه

 «  را بازیابی کند.

 

 آغاز اصمحات بنیادی و ساختاری   -

حوادث آبان، ضارورت اصاالحات بنیاادی سااختاری و     افروغ، با بازخوانی انتقادی 

 بلکاه  نیسات،  مااجرا  پایان ها اعتراض پایان»دهد:  ایتصادی را مورد تأکید یرار می

 هاای  بناش  در بنیاادی  اصالحات  به امروز کشور. باشد جویی شاره آغاز باید اتفایاً

 بازنشسااتگی، هااای صااندوق بودجااه، بااانکی، نظااام جملااه از ایتصااادی، منتلاا 

 در عمیاق  هاای  زخا   برای نیست که تردیدی و دارد نیاز انرژی و غیره های حام 

 (.2/9/1398)سایت انتناب، « کرد جدی فکری باید کشور بوروکراسی بدنة

پور که مواضع سیاسی متفااوتی باا افاروغ دارد نیاز  اصاالحات       جالب آنکه جالیی

عواما  سااختاری کاه    »داند:  ساختاری را برای کنترل اوضاع در آینده ضروری می

تواناد   شد همننان در جامعه وجود دارد و ایاران مای   98و  96منور به اعتراضات 

رو شود. مگر اینکه حاکمیت بدون تاأخیر باه    در بزنگاهی دیگر با ویایع مشابه روبه

هاای خاارجی و داخلای و شانیدن صادای معترضاان و مطالباات         اصالح سیاست

مدنی و بازساازی   ةد تا با کمک نیروهای جامعو کاهش نارضایتی بپرداز نشهروندا

ساتیز   طلبان متکی به نیروهای ایاران  خشونت ةگشایی در جامعه، نقش اعتماد و افق

 (.1398/ 4/9، ایران)روزنامة « درا خنثی کن

 

 توجه به وضعیت معیشتی مرد    -

تر توضیح داده شد، ویوع بنش یاب  توجهی از اعتراضات آباان   طور که پیش همان

نشاین توجاه عماومی را باه وضاعیت       ای شهرها و محالت فقیار  مناطق حاشیه در

نظاران بار    معیشتی نامطلوب فرودستان جلب کرد. بر ایان اسااگ، اغلاب صااحب    
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های ایتصادی ا اجتماعی به سود این طبقاات تأکیاد یابا       ضرورت بازبینی برنامه

ن نسابت باه   شناساا  هاسات جامعاه   ساال توجهی دارند. فکوهی با اشاره باه اینکاه   

 شناساان،  جامعاه به نظر »کند:  میتأکید  ،دهند هشدار مینابسامان کنونی وضعیت 

تارین   بهتر شدن شرایط لزوماً باید برای اکثریت مطلق مردم و نه گروهای از مرفاه  

اول شام  وضعیت معیشاتی بهتار و ساپس     ةو در درج ،ایشار جامعه انوام بگیرد

)روزناماة  « حق اعتراض باشد یها و فرای سیاسی بهتر و بیشتر از جمله برا آزادی

 (.4/9/1398، ایران

از نظار معیشاتی    جامعه شرایط دشواری پایین های دهک داد آبان نشان اعتراضات

 منتلا   هاای  دساتگاه  و یوا سایر و دولت»گوید:  شناگ، می دارند. هاشمی، جامعه

 تادابیر  و باشند داشته بیشتری توجه اجتماعی مندی رضایت موضوع به نسبت باید

 توجاه  و اهتماام  بایاد  . . . دولات  کنناد  اتنااذ  اعتمااد  و امید تقویت برای الزم را

 پاایین  هاای  دهاک  برای ویژه به رفاهی نیازهای تأمین برای و باشد داشته بیشتری

 و ماردان  دولت اصلی اولویت باشد . . . بنابراین داشته تری جدی ریزی برنامه جامعه

 ایشاار  از دفااع  و محروماان  از حمایات  بار  بایاد  کنونی شرایط در کشور مسئوالن

 (.  4/9/1398، ایران )روزنامة« شود متمرکز جامعه نیازمند

 

 تشکیل دولت حل منازعه -

دولات حا    »طباطباالی، تشاکی     دالوری، استاد علاوم سیاسای دانشاگاه عالماه     

خاواهی  کاه    گار مای  ا»گویاد:   و می  کند را برای عبور از بحران توصیه می« منازعه

ح  است. باید ایان شاک  از    زندگی کنی ، باید همدیگر را بپریری . این رویکرد راه

مسال  یب  را ه  ح  کند. باید تمرکز ایان دولات بار حا  منازعاات       ةدولت هم

هایی که  حوزه ةیعنی هم ،خیز باشد های منازعه ها و زمینه موجود و شناسایی حوزه

گاراری شاود.    ست که باید بارایش سیاسات  ههایی  حوزه .در آن بحران وجود دارد

ح  منازعه، دولت نوساز یا دولات ناوگرا ها  هسات. در زنادگی اجتمااعی        دولتِ

عقالنیت وجود دارد. این شک  باید در دولت باشد و سامان با پریرش هماه باشاد.   
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)کاناال تلگرامای انومان علاوم     « حقاویی باشاد   ة  منازعه باید یک سااز دولت ح

 (.21/9/1398سیاسی ایران، 

 

 به رسمیت شناختن مخالفان و پذیرش حق اعتراض مرد  -
یانون اساسای تأکیاد دارناد کاه      27نظران نیز با استناد به اص   بسیاری از صاحب

 امکاناات  و شارایط  اگار  و اسات  آزاد اساسای  یاانون  طباق  اعتاراض  و راهپیمایی
ایان   و شد می فراه  انتظامی نیروی کلی نظارت تحت آمیز اعتراض های راهپیمایی

 و خودسار  عواما   ورود ماانع  و گرفات  مای  عهده به را راهپیمایان از نیرو حفاظت
 تظااهرات  شد، می یانونی کنندگان اعتراض صفوف به منرب و مأمور یا مسئول غیر
شاد.   معترضاان حفاظ مای    ساالمت  و جاان  و اییدگر نمی خشونت به راهپیمایی و

شاد اعتراضاات آباان را     مای »گوید:  هزارجریبی در مصاحبه با همکاران گزارش می
شود تصمیمی را که فشار عظیمی بر بنش  شنید و مطالبات مردم را پاسخ داد. می

تاوان از اشاتباه    آورد برگرداند. شاه کسای گفتاه کاه نمای      بزرگی از مردم وارد می
و صبوری است. اگر حرف دولت صحیح   جامعة ایران بسیار جامعة منطقی برگشت؟

دهاد. در   اشتباه دولت واکنش منفی نشان می باشد واکنش مثبت و در برابر حرف
داری ها  باه    اسالم ه  صحبت از همدلی و همراهی با مردم است. اگر بحث دیان 

  «رود. موضوع اضافه شود، تویع تقید بیشتری از سمت حاکمیت می
ابتادا  »شامارد:   مای الزم و ضاروری  را در واکنش به حوادث آبان  دو ایدامهاشمی 
یندهای عملی و اجرایی اعتراض فراه  شود، یعنی مکاان الزم بارای اباراز    اباید فر

و از طارف   ،ای به شاک  رساانه   امکان اعتراض اعتراض به شک  عینی و میدانی یا
افارادی کاه نسابت باه     تا ه  ود دیگر ه  روند کسب مووزهای یانونی تسهی  ش

موضوعی اعتراض دارند بدانند شه مسیری را باید طی کنند تا امکان اعتراض آنهاا  
نهادهاای انتظاامی    ها   یا یانون در جامعه فاراه  شاود و    به یک رخداد یا مصوبه

برای حفاظ امنیات اعتراضاات یاانونی ایادام       وخود را انوام بدهند  ةبتوانند وظیف
)ساایت  « انراباطی در جامعاه شاوند    شکنی و بی دیگر مانع یانون کنند و از طرف

 (.  25/9/1398ایرنا، 
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 گری نخبگان برای رفع بحران میانجی -

گاری   مواهدی، با اشاره به شرایط حاص  از اعتراضات آبان، ننبگان را به میاانوی 

ننبگاان  » کند. او این توصیه را خطاب باه کساانی کاه    برای ح  بحران دعوت می

رفاع  و برای حصول توافاق  گری آنان را  کند و میانوی نامد مطرح می می« کارگانی

 «ننبگان ارگانیاک »منظور وی از . داند ضروری میبحران میان جامعه و حاکمیت 

درون یاک  در که فارغ از میزان سواد و تحصیالت و منزلت اجتماعی،  استکسانی 

هاای شااخص     ای و معیشاتی مرجعیات دارناد، مانناد شهاره      صن  یا گروه حرفاه 

های  فه  کوشش کنند که سوء توانند به نظر او، این گروه از ننبگان میسندیکایی. 

ای و اصاناف و ایشاار ماردم از     های حرفه متقاب  میان حاکمیت از یک سو و گروه

 ختنشانا باه رسامیت   ر بااز زدن از  جای س  به یابد تا حاکمیتسوی دیگر کاهش 

اعتراضاات، بااا صاادایت و هوشامندی سااراغ ننبگااان ارگانیاک باارود، سااننان و    

های ایشان را بشنود، و از ایشان بنواهد که از مرجعیت ماؤثر خاود بارای     خواسته

 (.2/9/1398)کانال تلگرامی محمدمهدی مواهدی، ها استفاده کنند  کاهش تنش

 

 ها به رسمیت شناختن جنبش -

تنها کاری »ها است:  توصیة یادری برای بهبود شرایط، به رسمیت شناختن جنبش

 رسامیت  باه  را اجتمااعی  هاای  که حکومت باید بکند این است کاه ایان جنابش   

در باین   را رت سیاسای و ایتصاادی  ید از موددی سامان یک باشد یادر و بشناسد

 گاراری تودیاد   ود در سیاسات خا  کلیت در . . . حکومت مردم به رسمیت بشناسد

 (.30/8/1398سی فارسی،  بی )سایت بی« نظر کند

 

 رییی اصمح نظا  برنامه -
، به عمدتاً متمرکز و از باال به پایین بوده استریزی در ایران  توسعه و برنامه الگوی

 اًاکثر و برخی دستاوردهایشان های توسعه فارغ از محتوا و هدف همین دلی  برنامه
 ایان فرایناد  اناد.   باار آورده  بهایتصادی بسیاری  های انسانی و و فاجعه موفق نبوده
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منوار باه    اجتمااعی و  یسیاسا  و یایتصااد  هاای  در عرصاه  متمرکاز   ریزی برنامه
حاکماان و متولیاان    و در یک ساو  های عمیق بین جامعه و نهادهای مدنی شکاف
واد منابع رانتای جدیاد   ایبا و را افزایش داده، ها  نابرابری ،شده در سوی دیگر امور
تدریج منوار   ها به عدالتی ها و بی این شکافة تورب .را گسترش داده استعدالتی  بی

رحماانی در ایان زمیناه    ای از جانب ماردم شاده اسات.     های سرسنتانه به واکنش
بادون   ،هاای اخیار   ایرانی در دهاه  ةمتأسفانه متولیان و حکمرانان جامع»گوید:  می

هاای معیشاتی و    های باالدساتی در عرصاه   ریزی ارینی برنامههای ت توجه به توربه
توجهی به ماردم و نهاهاای    بی اجتماعی زندگی مردم، باز ه  همان الگوی تکراری

اجارا و در   ،گاراری  ساازی و سیاسات   ه، تصامی  ئلمدنی را در مراح  شناسایی مس
هاایی   بنزین یکی از این مقوالت اسات. برناماه   ةلئاند. مس نهایت نظارت تکرار کرده
ایرانای   ةهای بزرگی در جامع همیشه منور به التهاب اند که بدین صورت اجرا شده

بیش از آنکه ایتصادی باشد، فرهنگی و روانای اسات. در    ،لهئاند. دلی  این مس شده
هاا   لزلاه های افزایش ناگهانی ییمت بنزین که به توربه منور باه ز  ریزی این برنامه
تنهاا امیادی باه فوایاد و مناابع       شود، نه زندگی جاری مردم می ی درهای وآشفتگی
مردم نیاز   به توجهی سیاسیون و متولیان امور نیست، بلکه نوعی ک  برنامه عمومی

 (.4/9/1398، ایران)روزنامة « شود حس می
 

 تمش برای ایجاد وفاق ملی -
در ایاران، برخای   درت اجتمااعی  کلیت شکاف میان یدرت سیاسی و یا  با توجه به
 باه نحاوی کاه    از بنیان دگرگون شودباید  حکمرانی کنند نظران توصیه می صاحب

در ارتباط باا  : »نویسد تقویت گردد. افروغ می تعدی  و نقش مردمیدرت حکمرانان 
بایاد اجاازه داد ماردم اعتراضاات مادنی خاود را        . . .  مورد خاص اعتراضات اخیر

یاا ماردم یاانع شاوند یاا تغییاری در        .نها گاوش ساپرده شاود   مطرح کنند و به آ
های خاود   ابا حرفحم ها ایواد شود. باید باب نقد گشوده باشد و همگان بی سیاست

)ساایت انتنااب،   « هاای مادنی   را بر زبان برانند. این امر یعنی استفاده از ظرفیات 
2/9/1398.) 



 159 |ها   یازدهم؛ توصیه

 اصمح نظا  بانکی و مالیاتی -

ایتصاددان، بارای بهباود شارایط، در مصااحبه باا همکااران       ح  حسین راغفر،  راه

ماا بایاد دو دساته اصاالحات داشاته      »گزارش، اصالح نظام بانکی و مالیاتی است: 

باشی . یک دسته اصالحاتی است کاه بایاد در نظاام مالیااتی صاورت بگیارد و از       

اناد   هاا باوده   هاای دولات   خصوص در دو سال گرشته برنادة سیاسات   کسانی که به

هاای مالیااتی حارف شاوند. یاک       ها و معافیت لیات بگیرند، و بسیاری از تنفی ما

 واردات مانند هایی فعالیت برای باید بانکی بنش ه  اصالح نظام بانکی است. نظام

 مناابع  ایان  ویات  آن و کناد  کا   را آنها سود و کند وضع مالیات لوکس خودروی

 تولیادی  فعالیات  تاا  کناد  هادایت  تولیادی  هاای  بنش سمت به را مالیاتی درآمد

 از یعنای  دهناد،  مای  انواام  را ایادام  ایان  دنیاا  هماة  در. بشاود  تار  صرفه به مقرون

 باه  را مناابع  و دهناد  کااهش  را آنهاا  ساود  تا گیرند می مالیات نامولد های فعالیت

 خود ویت آن دهند، افزایش را تولیدی های فعالیت سود و ببرند پیش تولید سمت

 در. کارد  خواهاد  حرکات  پرساودتر  مناابع  سامت  باه  محا   آن از سرمایه خود به

 هزار 750 به نزدیک که کردی  محاسبه ما. بگیرد مالیات باید دولت ه  مدت کوتاه

 شناساایی  اصاالً  کاه   دارد وجود کشور در کار و کسب های ظرفیت تومان میلیارد

 تاری  هنگفات  مبالغ عالوة به دولت بودجة ک  یعنی. روند نمی ه  سراغش و نشده

 باه  کلای  طور به منابع این اینکه ضمن تأمین شود، طریق مالیات از فقط تواند می

 هاایی  باید سود فراوان فعالیت. انوامد می ایتصادی نامولد های بنش رفتار تصحیح

همنناین الزم  . شاود  کناد کا    نمی ایواد شغ  که ارز و سکه فروش و خرید مث 

 و پیمانکاااران بااه دسااتمزد هااای یارانااه و یارانااه صااورت بااه هاا  اساات درآماادها

 «  .کنند استندام کار نیروی منتق  شود تا بتوانند تولیدکنندگان
 

 توصیه به مرد  و جامعة مدنی   .2

نظران تأکید دارند که برای بهبود وضاعیت و خاروج از بحاران،     با آنکه اکثر صاحب

ر عین حاال  این دولت و حاکمیت است که باید اصالحات ساختاری را آغاز کند، د
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هایی به معترضان و مردم ناراضی دارناد. تأکیاد اطهااری     گروهی از آنان نیز توصیه

نباید تنها دولت مناطب باشد بلکه جامعاة مادنی   »در این زمینه یاب  تأم  است: 

ه  باید مناطب یرار بگیرد. بنابراین یا دولت به این گفتمانی که ما به عنوان یاک  

کناد و از فروپاشای خاود     ان اشااره داریا  توجاه مای    برنامة گفتمان جایگزین باد 

تار   درد و رناج  کند یا در صورت عدم توجه، راه این جامعاه بسایار پار    جلوگیری می

 (.9/10/1398)سایت ایرنا، « خواهد شد

نظران به جامعة مدنی و ناراضایان اشااره    های صاحب ترین توصیه در ادامه، به مه 

 شود. می

 

 رای تعامل  های ممکن ب یافتن ظرفیت -

رفات از شارایط    دهناد کاه راه بارون    نظران به معترضان هشدار مای  برخی صاحب

هایی برای تعام  با دولت و حاکمیت است. برای مثاال، باه    وجوی راه کنونی جست

گرایاناه رفات. وی    گفتة دالوری، باید باه دنباال حا  مسائله بادون نگااه منوای       

هاا رفات.    ها از بیراهه توان به یافتن راه فقط از راه یک فرای تعاملی می»گوید:  می

)کاناال  « له گشات ئبایاد باه دنباال پتانسای  حا  مسا       بلکهنباید به دنبال ناجی 

 (.21/9/1398تلگرامی انومن علوم سیاسی ایران، 

 

 بازگشت نخبگان و روشنفکران به مسئولیت اجتماعی خود -

مرجع، متنصصان مسال  اجتمااعی و ایتصاادی، و   های  ضرورت تقویت نقش گروه

هاای   هاای علمای در افازایش آگااهی     های جامعة مادنی از جملاه انومان    ن  سازما

نظاران   هاای صااحب   اجتماعی و اثرگراری بر فرایند حوادث یکی دیگار از توصایه  

شناسای نبایاد خاود را محادود باه       جامعاه »گوید:  است. کاظمی در این زمینه می

بلکه باید راهی عملی پایش روی ماردم بگارارد و     ،بعد از ویوع کند های بینی پیش

ما   أت ةمفقاود  ةرا باازی کناد. حلقا    انقش روشنفکر عملگر ،به جای نقش پیشگو

شناسان نه مردم و نه دولت بلکاه جماعات پرنفاوذ ننبگاان و روشانفکران       جامعه
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ندیشاند. ایان   است. آنها باید ابتدا در باب انقطاع میاان روشانفکران و ننبگاان بی   

توانناد در حرکات جامعاه     کار بیفتند مای ه افسرده اگر ب جماعت پراکنده و عمدتاً

)کاناال تلگرامای عبااگ کااظمی،     « ما در یباال جامعاه مسائولی     . . . دنثر افتؤم

25/9/1398.) 

 

 های قانونی استفاده از ظرفیت -

آباان  نظران در خصوص حوادث  تکیه کالم اغلب صاحب« اعتراض حق مردم است»

هاای یاانونی از    گیری از ظرفیت کنند که با بهره است. آنان به معترضان توصیه می

هاای   اکنون نیز بایاد ظرفیات  »گوید:  این حق استفاده کنند. برای مثال، افروغ می

بالفاصاله ماردم تقاضاای راهپیماایی کنناد و       .طرح شاود  یانونی پساویوع مودداً

کنند. لرا االن هنوز فرصاتی وجاود دارد    معترضین بتوانند اعتراضات خود را طرح

آننه باید یبا    ،اعتراضات بحق و یانونی خودشان را مطرح کنند و که مردم بیایند

در اعتراضاات خاود   ها   مسال  دیگری را  توانند االن می داد. اتفایاً از ویوع رخ می

 (.6/9/1398)سایت نسی  آنالین، « بیان کنند

 

 و با پرهیی از خشونت پیگیری حقوق بدون رادیکالیی  -

کنناد در آیناده احتماال رادیکاالیزه شادن       بینی می نظران پیش بسیاری از صاحب

کنند که معترضان باید مانع  اعتراضات افزایش خواهد یافت، و لرا برخی توصیه می

 از رشد رادیکالیزم شوند.  





 

 سخن آخر

 

عاالوه بار    ،جنابش  اماا خااص  یاا برناماة    اسات یس کیاست به  یاعتراض ،شورش

 نیاز را  کماابیش روشانی    ةناد یآاناداز و   شش  ،خاصو برنامة  استیاعتراض به س

 نیا ا انیم اما دارد. یوابیا یتیماه شورشبا  سهیدر مقالرا جنبش  کند. ترسی  می

هسات. از  ها    یگار یمها  د  یها شورش و جنبش  تفاوت یعنی یدو کنش جمع

آغااز  شاورش   عمومااً باا   یها، تداوم در حرکت است. هار جنبشا   تفاوت نیا ةجمل

 یریا گ از جملاه تاداوم اعتاراض و شاک      یگار یعواما  متعادد د   یولا  شاود.  می

تواناد شاورش را باه     یسازد، ما  یبهتر را م ةندیآ ریتصو هک ،از مطالبات یا منظومه

 کند.    یجنبش تبد

  یاماا تباد    ینا یب یم یاعتراض را به روشن ی، وجوه سلب1398ان اعتراضات آب در

 یده است که آن را سازمان یاجتماع یرویحرور ن ازمندیاعتراض به جنبش ن نیا

شاورش باود تاا     شاتر یاعتراضاات آباان ب   گرفات  وهیتوان نت یم. حاص  آنکه کند

 .جنبش

باشاند.   شتهآن دا یالزم را برا ةزیشوند که انگ می یکنش اعتراض کی وارد یطبقات

فرودست را باه شادت    ةطبق یزندگ مطالعات متعدداساگ  بر نیبنز متیی شیافزا

بعد از هار   دهد نشان میشده  مانوا رانیکه در ا یدهد. مطالعات ییرار م ریثأتحت ت

جامعاه   شش دهک اول تا  یخانوارها ةنی، هزویژه بنزین انرژی به متیی شیبار افزا

 ةنیاز هزشوند  میناشار درآمد  خانوارهای ک که  بیترت نیا شود. به یم رییدشار تغ

 ،دهناد  شیخوراک و حم  و نق  را افازا  ةنیآموزش و مسکن بکاهند و هز ح،یتفر

شاهد حرور  96 یدر اعتراضات د شود. یکاسته م بسیار انآن یزندگ تیفیاز کلرا 

 شیبه شادت افازا   دستانیته تیجمع 98فرودستان بودی ، اما از آن زمان تا آبان 

های ایتصادی از جمله افازایش   و جمعیت بیشتری نگران عوایب سیاست کرد دایپ

از  یعالوه بار شاوک ناشا   شان شدند. بنابراین،  ییمت بنزین برای معیشت و زندگی

یدرتمنادی بارای    یهاا  زهیا انگ پیشاین نیاز   یهاا  یتینارضا ن،یبنز متیی شیافزا
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 تیا امن احسااگ باودن   نییو پاا  یکاار یرم، بکرد. باال بودن نرخ تو فراه اعتراض 

های سنی جوان را مستعد اعتراض و شورش  ویژه گروه بهجامعه  یشارا ةهمانسانی، 

   کند.   می

با توجاه باه    خطا است. هستند یشهر انینش هیفرودستان فقط حاش این تصور که

جمعیتای   )فرودساتان(  جامعاه  یفقرا، گرشتههای  در سال یفقر و نابرابر شیافزا

 عااالوه باار ایاان، دهنااد. را تشااکی  ماای یشااهر نانینشاا هیاز حاشاا شااتریب اریبساا

کاه دشاار فقار مساکن هساتند       یکساان  یبرا یکامل  یتعر یشهر ینینش هیحاش

میلیون نفار از جمعیات ایاران در     20تا  11مطابق برخی برآوردها حدود  . ستین

ایتصاادی   ةدر محادود تمام کسانی که . کنند های غیررسمی زندگی می گاه سکونت

رسامی   در شرایط اسکان غیر اند شهری نشده شهر ساکن هستند ولی جرب ایتصاد

منحصاراً کساانی کاه باه     . برند نشینی به سر می شندان دییق حاشیه یا به تعبیر نه

و باه ساوی    را رهاا کارده  شهرنشینی و رفاه شاهری، زادگااه خاویش     ةجاذبدلی  

نشین نیساتند،   اند حاشیه ه شدهکشاند در شهرها و بازارهای کار های صنعتی یطب

دهند کاه   بلکه بنش مهمی از ساکنان مناطق حاشیة شهرها را کسانی تشکی  می

اناد باه    اند اما به دلی  هزینة باالی مسکن ناشار شده یبالً ساکن مراکز شهری بوده

سامی  ساکنان مناطق اساکان غیرر . تر بروند مناطق پیرامون شهرها با مسکن ارزان

 کنند.   ن بافت اصلی شهر زندگی میاساکندر کنار غیرمتعارف  های گاه در سکونت

در  هساتند کاه   یهای اجتمااعی پینیاده و پویاای    رسمی نظام های غیر گاه سکونت

 تشاد باه  فقار  شهارة  نشین  حاشیهناطق مدر  یرار دارند.  تغییرات پیوسته معرض

در اعتراضاات   ینقاش پررنگا   فرودسات  ةطبق 98در اعتراضات آبان  .نمایان است

و اصافهان   رازیشا مانناد   ییشهرها و بافت اصلی اعتراضات در متن نیاما ا، داشت

محاروم جامعاه، جواناان ها       اتعالوه بر طبق ،اعتراضات نیا در شد. گزارش ه  

از شوک  یناش یشتیسو با شورش مع کیداشتند. پس در وایع ما از  یرنگ پرنقش 

با جنبش جوانان که به طاور   گرید یو از سو داشتی ار ک سرو نیبنز متیی شیافزا

 ند.  ا یناراض موجود به شدتاز وضع  یکل
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عاام دارد و باه    یاسات کاه جهتا    یناهمااهنگ  یهاا  تاالش ی جنبش جوانان شهر

مادت و   یطوالنجنبش جوانان  .دنک یحرکت م سو به آن تأم و همراه با  یآهستگ

اعتاراض   کی بلورندارد و ت یا شده شناخته یرهبر جنبش معموالً نی. ااستمداوم 

 ثیا از ح اسات.  قیا دی  یاما فاید تعر یشهر آرمان تیموجود ینوع یکل  یترس ای

. در هساتند ساال   29تاا   15 یسن بازةدر افراد منظور از جوانان  ی،شناخت تیجمع

 تیا آماوزان محور  و داناش  انیدانشاوو  ی،جوانان و جوانان شهر یها غالب جنبش

 دارند.

طلباناه   یکراسا ودم تیماه  یجوانان به دل  جنبش ،یاجتماع یها جنبش انیمدر 

 ،کشاورها  ة. در هما اسات  یکراسا ودر مباحاث گارار باه دم    یا ژهیو تیواجد اهم

 نیای ت حاق تع یا تثب ،یجوانان باه دنباال گساترش حقاوق شاهروند      یها جنبش

 گاساا  یکراسا وند. دمهسات  کیا کراتودم یاسا یس یهاا  و استقرار نظام ،سرنوشت

مطالباات   یمرکاز  ةهسات  یخاواه  یکراسا ودهد. دم یم  یمطالبات جوانان را تشک

مبارزات  به شک و گاه  ی، گاه ضد استبدادیاستعمار نس  جوان است که گاه ضد

. از منظاار اساات کیااکراتودم یاساایدر درون نظااام س یاجتماااع ی ا  اساایس

و  انیو دانشاوو  یسات ن یخاصا  ةباه طبقا   یجوانان متکا   جنبش ،یشناخت جامعه

 اریا در اخت  یا دهناد. آنهاا باه دل    یما   یجنبش را تشک یآموزان محور اصل دانش

 یرخاوردار و ب ،و تفکرات نو ها اندیشهبا  کیارتباط و تعام  نزد ،یداشتن ویت کاف

نقاش   یفاا یا یبارا  یتار  مناساب  یهاا  یژگیمردم از و انیاز اعتبار و منزلت در م

گارار   یدر راستا یجنبش اجتماع کیبه  یبنش جوانان و انسوام انیتر در م یجد

فرودسات و   ترکیبای اسات از طبقاات   جنابش جواناان    .برخوردارند یکراسوبه دم

 گارفتن  دهیا ناد باه معناای  موضاوع   نیا ، اگرشهخاص خود یها متوسط با دغدغه

 ست.نیاعتراض  یبرا ی یویایتصاد یها زهیانگ

 ،سات ارو  باه  رو جادی  یشات یمع های متوسط در حال حاضر با دغدغه ةطبق اگرشه

. کناار بگارارد  خاود را   یو فرهنگ یاسیس های خصلتشود  یها باعث نم دغدغه نیا

گرفت که در هماه   وهیک  نت توان به ینم ریاعتراضات اخ یابیدر ارز  یدل نیبه هم
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 یکنشا   یا مثال، خااموش کاردن اتومب   یاست. برا باال بودهبه خشونت   یجا تما

 اری. اما برخاورد بسا   یشاهد آن بوداعتراضات  در روزهای اولاست که  یکامالً مدن

در  زیا آم خشاونت  یهاا  اعتراضات صورت گرفت باعث شد واکنش نیکه با ا یخشن

 .  بروز کندرفت  یاز آننه انتطار م شتریب یحد

درآمد و فرودسات و طبقاة متوساط     را ترکیبی از طبقات ک 1398معترضان آبان  

از مطالباات هار دو    ی باود بیترکدر شعارها شده  مطالبات مطرح دادند. تشکی  می

تنها باه   98اعتراضات آبان  بود،جنبش نان  از نوع 96 یاعتراضات د اگرشه طبقه.

ضامن   .گزارش شاد ه  در آن  یاسیمحدود نبود و مطالبات س یشتیاعتراضات مع

ی )مثا   خاصا  موضوع و محارک را  یکنش اعتراضین هر آغاز ةزیانگاگرشه که نیا

اعتراضاات    ةکه در اداما  ستین ینیترم  یه ،دهد یشک  مبنزین( افزایش ییمت 

هاا بااال رفاتن     شاروع کانش   ةنقط ،اعتراضات آبان درنشود.  دیگر مطرح مطالبات

 .سر دادنده   یاسیس یشعارهامعترضان در ادامه  یبود ول نیبنز متیی

. در تار شاده اسات    مادنی گرشته  یها در سال ایران ةجامع تیکل یاسیفرهنگ س

جنابش   88و پانو  خارداد    سات یسکوت ب ییمایمردم هنوز راهپ یجمع ةحافظ

و  یاعتراض به صاورت مادن   انیکه ب آموخته یبه خوب ایران ةزنده است. جامعسبز 

اعتراضاات   از  متار کبسایار   هاایی  هنا یو هز شاتر یب فوایدی بسیار زیآم خشونتریغ

نشساتن   ایا  ابانیدر خ اتومبی مث  خاموش کردن  هایی ت. حرکآمیز دارد خشونت

انتنااب  اعتراض اسات.   یکامالً مدن های شک  ابانیها در خ شهرستان یمردم برخ

 ،ییانون یکه تمام ساختارهااست  یطیدر شرا گریز های نافرمانی خشونت این روش

به شادت ماردم را باه سامت      ریاخ یها حاک  بر کشور در دهه یتیریو مد یاسیس

از معترضان  ییها بنش جانباز  یاگر ه  خشونترو، اند. از این  خشونت سوق داده

تاوان منکار    با این وجود نمای  واکنشی بوده به اجرای سیاست سرکوب. ،دهکر بروز

های اخیر، به دلی  وضاعیت نابساامان ایتصاادی ا اجتمااعی،       این شد که در سال

 زانیا مبار   ،هاا  ساال  این درروند خشونت در جامعة ایران رو به افزایش بوده است. 

خشاونت   اسات.  افازوده شاده   یخاانگ  یهاا  و خشاونت  باین فاردی   یها خشونت



 167 |سخن آخر  

ترین نوع خشونت است و سطوح دیگار   ساختاری فراگیرترین، شدیدترین و ماندگار

خشونت از جملاه خشاونت فاردی، خاانوادگی و حتای جمعای تاابعی هساتند از         

آمیاز   عیضکنند. تصویب یوانین تب هایی که ساختارها بر جوامع تحمی  می خشونت

های محروم، یا مقاومت ساختارها در برابار تغییار    ها و سایر گروه علیه زنان، ایلیت

هاای   کناد. سیاسات   تولید مای  آمیز، خشونت را در سراسر جوامع باز یوانین تبعیض

ناعادالنة ایتصادی، ضد توسعه، رانتیر و کاهندة رفاه عمومی، نظام مبتنی بر فسااد  

فزاینده را که مولد خشونت فرادساتان علیاه فرودساتان     و تبعیض، فقر و نابرابری

زا مولاد احسااگ عادم امنیات      هاای خاارجی تانش    کند. سیاست است تقویت می

شود  کردگان و طبقة متوسط منور می عمومی است و به مهاجرت اجباری تحصی 

 ها در آن سوی مرزها یرار دهد.   تا آنها را در معرض انواع خشونت

رود در  الویاوع باه خاواب مای     هر شب با نگرانی از جنگای یریاب  ای که  آیا  جامعه

مند نیست؟ آیا خشونتی فراگیرتر از تورم سااختاری کاه هار     معرض خشونتی نظام

کناد   روز فشار و استرگ بیشتری بر مزدبگیران طبقات متوسط و فقیر تحمی  می

کن و  جمع توان سراغ گرفت؟ آیا خشونت را جز در شهرة کودکان خیابانی، زباله می

پزی،  های آجر  آنها که به جای حرور در کالگ درگ ناشارند تمام روز را در کارگاه

تار از درد زن   تاوان یافات؟ آیاا خشاونتی تلاخ      گری و امثال آن بگررانند می شیشه

تار   توان موس  کرد؟ آیا خشونتی منرب شده از کارگاه کارفرمای حریص می اخراج

متکشانی که هر روز با اضطرابِ از دست دادن کاار  از زندگی روزمرة کارگران و زح

توان ساراغ گرفات؟ آیاا     خیزند می یا پرداخت نشدن حقوق آخر ماه از خواب برمی

زدة کاولبران هسات؟ بار ایان      آورتر از خونِ بر برف شتک پرواتر و شرم خشونتی بی

اساگ، ملتی یربانی رسوخ خشونت ساختاری در همة ابعاد زنادگی اسات، اماا بااز     

هاای خاود بارای     ه  با هوشیاری تمام پرهیز از خشونت را معیار و مبناای تاالش  

 دهد. ایواد زندگی بهتر یرار می

تردید اعتراضات آبان و پس از آن اعتراضات به سایط شدن هواپیمای اوکراینای   بی

های اعتراضی نسبت به وضعیت کنونی نیست. اغلب ناظران اجتماعی  آخرین کنش
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ای دور یا نزدیک باار دیگار شااهد اعتراضاات مشاابه       در آیندهو سیاسی معتقدند 

هاا و پیشاگیری از    تارین توصایه بارای کااهش تانش      خواهی  بود. از این رو، مه 

هاای کناونی    اعتراضات آینده شروع اصالحات ساختاری به منظور خروج  از بحران

 است.  
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 . تهران: گام نو.موانع توسعة سیاسی در ایران(. 1382بشیریه، حسین. ) -

. ترجمة اسداهلل نبوی. تهران: های خیابانی: جنبش تهیدستان در ایران سیاست(. 1379ات، آص . )بی -
 نشر و پژوهش شیرازه.

 )اسفند(. 57 ایران فردا. «طغیان طبقة متوسط فرودست(. »1398بیات، آص  ) -

 اجتمااعی کتاب ماه علوم «. زنی با مدرنیته شانه(. »1383بیات، آص ، کمال اطهاری و اعظ  خات . ) -
81 :6-13. 

 . تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبنشی.فقر در ایران(. 1379پیران، پرویز. ) -

 . 62-17: 18 رفاه اجتماعی«. های اجتماعی در ایران فقر و جنبش(. »1384پیران، پرویز. ) -
خارد  های جنبشی جامعة ایران؛ دو جنبش کالن و ده جنبش  الیه(. »1391پور، حمیدرضا. ) جالیی -

 . 88-35(: 4) 7 پژوهشنامة علوم سیاسی«. اجتماعی
 بهمن(.  2(. نشست تغییرات سبک زندگی و خلقیات جوانان. مؤسسة رحمان )1396جنادله، علی. ) -

 .های ایرانیان ها و نگرش ارزش(. 1395جوادی یگانه، محمدرضا. ) -
جوانان. مؤسسة رحمان (. نشست تغییرات سبک زندگی و خلقیات 1396رضا. ) جوادی یگانه، محمد -

 بهمن(. 2)
  .147-127: 6 رفاه اجتماعی«. شالش جهانی فقر شهری(. »1381پور، مهرداد. ) جواهری -

«. سرکوب و فروپاشی رژی  شاه ساختار دستگاه» (.1383. )آبادی صالحو ابراهی   محمد علی ،حاضری -
 . 27-5(: 3) 5 شناسی ایران جامعه ةمول

«. طبقة متوسط جدید و توسعة سیاسی در ایاران پاس از انقاالب اساالمی    (. »1394دارابی، علی. ) -
 . 20-7(: 1) 8 اجتماعی ایران مطالعات توسعة

 یمحمادتق  ةترجما  .یاجتمااع  یهاا  بار جنابش   یا مقدمه (.1383) .نیاید ویمار و دوناتال ،دالپورتا -
 .ریکو: تهران .فروزدل

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=12996
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=13456
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 های جوان امروز ایرانی. مؤسسة رحمان )اول مرداد(.  (. نشست تأملی در رنج1397سعید. ) ذکایی، محمد -

ای  ثباتی سیاسی: مطالعاه  شناختی بی تبیین جامعه(. »1386زاده، احمد و محمدرضا طالبان. ) رجب -
 .99-53: 57و  56 مولة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی«. بین کشوری

 .28 خردنامه همشهری «.فرار از آزادی )فراغت و فرهنگ عامه((. »1387جاه، مری . )رفعت -

  دسترسی در:«. آیندة ایران در دستانی لرزان(. »1398ن. )رنانی، محس -

- 150-article2-renani-http://www.renani.net/index.php/texts/notes/521 
 . دسترسی در: 1396-07-15 اعتماد.روزنامة  -

- http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/88194 

 . دسترسی در: 1398-09-10. اعتمادروزنامة  -

- http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/Page/1429/1/  

 . دسترسی در: 1398-10-04. اعتمادروزنامة  -

- https://www.magiran.com/article/3993814 

 . دسترسی در: 1398-11-21. اعتمادروزنامة  -

- http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/139261 

 . دسترسی در: 1398-08-29. ایرانروزنامة  -

- http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/7210/1/527563/0 

 . دسترسی در:1398-09-04. ایرانروزنامة  -

-  http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/7212/1/527767/0 

  . دسترسی در:1398-09-09. ایرانروزنامة  -

- https://www.magiran.com/article/3982895 

 bit.ly/2RyrlMh. دسترسی در: 1398-09-19. دنیای ایتصادروزنامة  -

 . دسترسی در: 1398-09-09. شهروندروزنامة  -

- http://www.shahrvandonline.ir/author/abbasabdi 

 دی(. 7) شهروندروزنامة «. زندگی در گور(. »1395ی، مری . )روستای -

هاا و   شاناختی آسایب   بررسی جامعاه (. »1398آبادی، شهاب و مسعود پوراعتمادی. ) رلیسی عیسی -
: 26 دانش انتظامی شهارمحال و بنتیاری«. نشینی در استان شهارمحال و بنتیاری انحرافات حاشیه

93-120 . 

خاتمی )دولات   کار آمدن روی عل » (.1389زاده. ) افشاری و عبداله اصالنصادق، داوود  زیباکالم، -
 و سیاسای  تحقیقاات «. هاانتینگتون  ساامول   ناامتوازن  نظریاة توساعة   اساگبر (1376اصالحات 

 . 76-51(: 3) 2 المللی بین
(. بررسی سبک زندگی یشر دانشگاهی و بازاریان سنتی: طبقة متوسط جدید 1382سازگرا، پروین. ) -

 شناسی. دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران.نامة دکتری جامعه یدی . پایان و

 https://b2n.ir/266293. دسترسی در: allianceofmesocialists. 22-09-1398سایت  -

https://www.bbc.com/persian/iran-. دسترساااای در:  BBC .07-10-1397سااااایت  -

46695836 

http://www.renani.net/index.php/texts/notes/521-renani-article2-150
http://www.renani.net/index.php/texts/notes/521-renani-article2-150
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/88194
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/88194
https://www.magiran.com/article/3993814
https://www.magiran.com/article/3993814
https://www.magiran.com/article/3982895
https://www.magiran.com/article/3982895
http://www.shahrvandonline.ir/author/abbasabdi
http://www.shahrvandonline.ir/author/abbasabdi
https://www.bbc.com/persian/iran-46695836
https://www.bbc.com/persian/iran-46695836
https://www.bbc.com/persian/iran-46695836
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 https://b2n.ir/614259. دسترسی در: iran.org-women.ncr .06-10-1397سایت  -

 https://b2n.ir/099736. دسترسی در: 1397-09-04سایت اتحاد.  -

 . دسترسی در: 1398-06-12سایت اعتماد آنالین.  -

- https://etemadonline.com/content/337280 

 . دسترسی در: 1398-10-04آنالین.  سایت اعتماد -

- line.com/content/367388https://etemadon 

 https://b2n.ir/917440. دسترسی در: 1398-07-17سایت ایتصاد نیوز.  -

 https://www.alef.ir/news/3980902033.html. دسترسی در: 1398-09-02سایت ال .  -

 plink.ir/MlrAR. دسترسی در: 1398-09-10سایت امتداد.  -

 entekhab.ir/0029jK. دسترسی در: 1398-09-02سایت انتناب.  -

 entekhab.ir/002AHh. دسترسی در: 1398-09-13سایت انتناب.  -

 . دسترسی در: 1398-10-03سایت انتناب.  -

- https://www.entekhab.ir/fa/news/519640/ 

 http://www.inn.ir/news/527215. دسترسی در: 1398-10-13سایت ایران آنالین.  -

 https://www.irna.ir/news/82136044. دسترسی در: 1395-04-13سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/82196480. دسترسی در: 1395-05-31سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/82609688. دسترسی در: 1396-05-03سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/82689071. دسترسی در: 1396-07-16سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/82805536. دسترسی در: 1396-11-03سایت ایرنا.  -

 na.ir/news/82884619https://www.ir. دسترسی در: 1397-01-23سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/82973511. دسترسی در: 1397-04-26سایت ایرنا.  -

 3https://www.irna.ir/news/8298148. دسترسی در: 1397-05-03سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83070601. دسترسی در: 1397-07-26سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83100258. دسترسی در: 1397-08-24سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83133403. دسترسی در: 1397-09-22سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83151920. دسترسی در: 1397-10-09سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83155752. دسترسی در: 1397-10-11سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83155379. دسترسی در: 1397-10-11سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83168183. دسترسی در: 1397-10-22سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83389122. دسترسی در: 1398-04-18سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83400730. دسترسی در: 1398-04-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83475972. دسترسی در: 1398-06-25سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83503998. دسترسی در: 1398-07-13سایت ایرنا.  -
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https://b2n.ir/099736
https://etemadonline.com/content/337280
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https://www.irna.ir/news/83070601
https://www.irna.ir/news/83100258
https://www.irna.ir/news/83133403
http://www.irna.ir/news/83151920/
https://www.irna.ir/news/83155752
https://www.irna.ir/news/83155379
https://www.irna.ir/news/83168183
https://www.irna.ir/news/83389122
https://www.irna.ir/news/83400730
https://www.irna.ir/news/83475972
https://www.irna.ir/news/83503998
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 https://www.irna.ir/news/83534864دسترسی در:   .1398-08-14سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83558246. دسترسی در: 1398-08-25سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83558337. دسترسی در: 1398-08-25سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83558675. دسترسی در: 1398-08-26سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83558918. دسترسی در: 1398-08-26سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83558496. دسترسی در: 1398-08-26سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83558953. دسترسی در: 1398-08-26سایت ایرنا.  -

 :www.irna.ir/news/83558772https//. دسترسی در: 1398-08-26سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83558473. دسترسی در: 1398-08-26سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83558768. دسترسی در: 1398-08-26سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83558708. دسترسی در: 1398-08-26سایت ایرنا.  -

 r/news/83559115https://www.irna.i. دسترسی در: 1398-08-26سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559084. دسترسی در: 1398-08-26سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559097. دسترسی در: 1398-08-26سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83566090. دسترسی در: 1398-08-26یت ایرنا. سا -

 https://www.irna.ir/news/83559323. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559841. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559926. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559757. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 /https://www.irna.ir/news/83559825. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559453. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559298. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559965. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559873. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 s://www.irna.ir/news/83559588http. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559708. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559592. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559917. دسترسی در: 1398-08-27 سایت ایرنا. -

 r/news/83560125https://www.irna.i. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560171. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560252. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560114. دسترسی در: 1398-08-27یت ایرنا. سا -

https://www.irna.ir/news/83534864
https://www.irna.ir/news/83558246
https://www.irna.ir/news/83558337
https://www.irna.ir/news/83558675
https://www.irna.ir/news/83558918
https://www.irna.ir/news/83558496
https://www.irna.ir/news/83558953
https://www.irna.ir/news/83558772
https://www.irna.ir/news/83558473
https://www.irna.ir/news/83558768
https://www.irna.ir/news/83558708
https://www.irna.ir/news/83559115
https://www.irna.ir/news/83559084
https://www.irna.ir/news/83559097
http://www.irna.ir/news/83566090/
https://www.irna.ir/news/83559323
https://www.irna.ir/news/83559841
https://www.irna.ir/news/83559926
https://www.irna.ir/news/83559757
https://www.irna.ir/news/83559825/
https://www.irna.ir/news/83559453
https://www.irna.ir/news/83559298
https://www.irna.ir/news/83559965
https://www.irna.ir/news/83559873
https://www.irna.ir/news/83559588
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https://www.irna.ir/news/83560125
https://www.irna.ir/news/83560171
https://www.irna.ir/news/83560252
https://www.irna.ir/news/83560114
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 https://www.irna.ir/news/83560240. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560018. دسترسی در: 9813-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560028. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/photo/83559871. دسترسی در: 1398-08-27سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560972. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560800. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560660. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

  https://www.irna.ir/news/83560540. دسترسی در:1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560558. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 s://www.irna.ir/news/83560627http. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560704. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560194. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560618. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83560839. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561395 . دسترسی در:1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561238. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561059. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561019. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561505. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561005. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561745. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561421. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 r/news/83561638https://www.irna.i. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561006. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561937. دسترسی در: 1398-08-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562442: . دسترسی در: 1398-08-29یت ایرنا. سا -

 https://www.irna.ir/news/83561522. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561481. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561435. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561996. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83561664. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562332. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -
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https://www.irna.ir/news/83561435
https://www.irna.ir/news/83561996
https://www.irna.ir/news/83561664
https://www.irna.ir/news/83562332


 98 آبان نگاهی به اعتراضاتآتش خاموش؛   | 174

 https://www.irna.ir/news/83562480. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562741. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562328. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 www.irna.ir/news/83562461https//:. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562160. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562064. دسترسی در: 1398-08-29 سایت ایرنا. -

 https://www.irna.ir/news/83562497. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 r/news/83562654https://www.irna.i. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562085. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562675. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562555. دسترسی در: 1398-08-29یت ایرنا. سا -

 https://www.irna.ir/news/83562858. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562832. دسترسی در: 9813-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562453. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562667. دسترسی در: 1398-08-92سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562383. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562118. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562844. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562226. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562252. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 :www.irna.ir/news/83562139https//. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83562827. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83563613. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83563429. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 r/news/83563280https://www.irna.i. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83563927. دسترسی در: 1398-08-29سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83559348. دسترسی در: 1398-08-30سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83564144. دسترسی در: 1398-08-30یت ایرنا. سا -

 https://www.irna.ir/news/83564290. دسترسی در: 1398-08-30 سایت ایرنا. -

 https://www.irna.ir/news/83564351. دسترسی در: 9813-08-30سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83564307. دسترسی در: 1398-08-30سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83564093. دسترسی در: 1398-09-01سایت ایرنا.  -

https://www.irna.ir/news/83562480
https://www.irna.ir/news/83562741
https://www.irna.ir/news/83562328
https://www.irna.ir/news/83562461
https://www.irna.ir/news/83562160
https://www.irna.ir/news/83562064
https://www.irna.ir/news/83562497
https://www.irna.ir/news/83562654
https://www.irna.ir/news/83562085
https://www.irna.ir/news/83562675
https://www.irna.ir/news/83562555
https://www.irna.ir/news/83562858
https://www.irna.ir/news/83562832
https://www.irna.ir/news/83562453
https://www.irna.ir/news/83562667
https://www.irna.ir/news/83562383
https://www.irna.ir/news/83562118
https://www.irna.ir/news/83562844
https://www.irna.ir/news/83562226
https://www.irna.ir/news/83562252
https://www.irna.ir/news/83562139
https://www.irna.ir/news/83562827
https://www.irna.ir/news/83563613
https://www.irna.ir/news/83563429
https://www.irna.ir/news/83563280
https://www.irna.ir/news/83563927
https://www.irna.ir/news/83559348
https://www.irna.ir/news/83564144
https://www.irna.ir/news/83564290
https://www.irna.ir/news/83564351
https://www.irna.ir/news/83564307
http://www.irna.ir/news/83564093/
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 https://www.irna.ir/news/83562804. دسترسی در: 1398-09-02سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83563052. دسترسی در: 1398-09-02سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83565475. دسترسی در: 1398-09-02سایت ایرنا.  -

 /https://www.irna.ir/news/83565023. دسترسی در: 1398-09-02سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83565068. دسترسی در: 1398-09-02سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83565248. دسترسی در: 1398-09-02سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83564723. دسترسی در: 1398-09-02سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83564935. دسترسی در: 1398-09-02سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83565024. دسترسی در: 1398-09-02سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83566059. دسترسی در: 1398-09-02سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83565271. دسترسی در: 1398-09-03ایرنا. سایت  -

 /www.irna.ir/news/83566901. دسترسی در: 1398-09-03سایت ایرنا.  -

http://www.iran-. دسترساااااااااااای در: 1398-09-04سااااااااااااایت ایرنااااااااااااا.  -

newspaper.com/Newspaper/Page/7212/1/527767/0 

 /www.irna.ir/news/83566669. دسترسی در: 1398-09-04سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83567926. دسترسی در: 1398-09-04نا. سایت ایر -

 /www.irna.ir/news/83567988. دسترسی در: 1398-09-04سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83566737. دسترسی در: 1398-09-05سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83562939. دسترسی در: 1398-09-07سایت ایرنا.  -

 /www.irna.ir/news/83573860. دسترسی در: 1398-09-09سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83557600. دسترسی در: 1398-09-25سایت ایرنا.  -

 .ir/news/83567229www.irna. دسترسی در: 1398-09-25سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83600253. دسترسی در: 1398-09-28سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83601163. دسترسی در: 1398-09-30سایت ایرنا.  -

 ir/news/83602116https://www.irna.. دسترسی در: 1398-10-01سایت ایرنا.  -

  https://www.irna.ir/news/83613986دسترسی در:  .1398-10-09. سایت ایرنا -

 www.irna.ir/news/83613591. دسترسی در: 1398-10-09سایت ایرنا.  -

 https://www.irna.ir/news/83614517. دسترسی در: 1398-10-11سایت ایرنا.  -

 http://ispa.ir/Default/Details/fa/1930. دسترسی در: 1397-4-11سایت ایسپا.  -

 http://ispa.ir/Default/Details/fa/1963. دسترسی در: 1397-06- 27سایت ایسپا.  -

 http://ispa.ir/Default/Details/fa/2001. دسترسی در: 1397-9-14سایت ایسپا.  -

 http://ispa.ir/Default/Details/fa/2157دسترسی در: . 1398-09-30 .سایت ایسپا -

https://www.irna.ir/news/83562804
https://www.irna.ir/news/83563052
https://www.irna.ir/news/83565475
https://www.irna.ir/news/83565023/
https://www.irna.ir/news/83565068
https://www.irna.ir/news/83565248
http://www.irna.ir/news/83564723/
http://www.irna.ir/news/83564935/
http://www.irna.ir/news/83565024/
http://www.irna.ir/news/83566059/
http://www.irna.ir/news/83565271/
http://www.irna.ir/news/83566901/
http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/7212/1/527767/0
http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/7212/1/527767/0
http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/7212/1/527767/0
http://www.irna.ir/news/83566669/
http://www.irna.ir/news/83567926/
http://www.irna.ir/news/83567988/
http://www.irna.ir/news/83566737/
http://www.irna.ir/news/83562939/
http://www.irna.ir/news/83573860/
https://www.irna.ir/news/83557600
http://www.irna.ir/news/83567229/
https://www.irna.ir/news/83600253
https://www.irna.ir/news/83601163/%D8%B1%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://www.irna.ir/news/83602116
https://www.irna.ir/news/83613986/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83614517
http://ispa.ir/Default/Details/fa/1930
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 http://ispa.ir/Default/Details/fa/2159 :. دسترسی در1398-10-03 .سایت ایسپا -

 /https://www.isna.ir/news/95122415945 . دسترسی در:1395-12-24سایت ایسنا.  -

 tps://www.isna.ir/news/97022413144ht. دسترسی در: 1397-02-24سایت ایسنا.  -

 https://www.isna.ir/news/97042412636. دسترسی در: 1397-04-24سایت ایسنا.  -

 //:www.isna.ir/news/97042412950https. دسترسی در: 1397-04-24سایت ایسنا.  -

 https://www.isna.ir/news/98040402129. دسترسی در: 1398-04-04سایت ایسنا.  -

 na.ir/news/98050703530https://www.is. دسترسی در: 1398-05-07سایت ایسنا.  -

    https://www.isna.ir/news/98051406848  . دسترسی در:1398-05-14سایت ایسنا.  -

 https://www.isna.ir/news/98051608196. دسترسی در: 1398-05-16سایت ایسنا.  -

  https://www.isna.ir/news/98071007625 ر:. دسترسی د1398-07-10سایت ایسنا.  -

 https://www.isna.ir/news/98090402461. دسترسی در: 1398-09-04سایت ایسنا.  -

 www.isna.ir/news/98090402247. دسترسی در: 1398-09-05سایت ایسنا.  -

 https://www.isna.ir/news/98092518837. دسترسی در: 1398-09-25سایت ایسنا.  -

 na.ir/news/98101612015https://www.is. دسترسی در: 1398-10-16سایت ایسنا.  -

 . دسترسی در: 1398-08-30سایت بی بی سی فارسی.  -

- https://www.facebook.com/bbcpersian/posts/10156971416142713 

 . دسترسی در: 1395-10-23سایت تسنی .  -

- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/23/1294794 

 . دسترسی در: 1395-12-13سایت تسنی .  -

- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/13/1344178 

 . دسترسی در: 1397-04-19سایت تسنی .  -

- a/news/1397/04/19/1771247https://www.tasnimnews.com/f 

 . دسترسی در: 1397-09-01سایت تسنی .  -

- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/01/1881756 

 . دسترسی در: 1398-02-18سایت تسنی .  -

- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/18/2007150 

 . دسترسی در: 1398-04-22سایت تسنی .  -

- a/news/1398/04/22/2053312https://www.tasnimnews.com/f 

 . دسترسی در: 1398-07-19سایت تسنی .  -

- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/19/2112157/ 

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-. دسترساای در: 1398-10-04سااایت جماااران.  -

1316266 

 . دسترسی در:1398-09-02سایت حزب ندای ایرانیان.  -

-  http://nedayeiranian.org/fa/news/280   

http://ispa.ir/Default/Details/fa/2159
https://www.isna.ir/news/95122415945/
https://www.isna.ir/news/97022413144
https://www.isna.ir/news/97042412636
https://www.isna.ir/news/97042412950
https://www.isna.ir/news/98040402129
https://www.isna.ir/news/98050703530
https://www.isna.ir/news/98051608196
https://www.isna.ir/news/98090402461
http://www.isna.ir/news/98090402247
https://www.isna.ir/news/98092518837
https://www.isna.ir/news/98101612015
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/13/1344178
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/13/1344178
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/19/1771247
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/19/1771247
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/01/1881756
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/01/1881756
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/18/2007150
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/18/2007150
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/22/2053312
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/22/2053312
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/19/2112157/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/19/2112157/
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1316266
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1316266
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1316266
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 w.dana.ir/news/1375778.htmlhttps://ww. دسترسی در: 1397-03-29سایت دانا.  -

 http://shabestan.ir/detail/News/845227. دسترسی در: 1398-07-29. سایت شبستان -

 . دسترسی در: 1398-06-26سایت شرکت بازآفرینی شهری ایران.  -

- tp://www.udrc.ir/5983ht 

 . دسترسی در: 1398-06-26سایت شرکت بازآفرینی شهری ایران.  -

- http://www.udrc.ir/5981 

 . دسترسی در: 1398-06-26سایت شرکت بازآفرینی شهری ایران.  -

- http://www.udrc.ir/5982 

 . دسترسی در: 1398-09-02سایت شرکت بازآفرینی شهری ایران.  -

- http://www.udrc.ir/6045 

 . دسترسی در: 1398-5-16 .سایت شورای عالی انقالب فرهنگی -

- https://sccr.ir/News/5028/1 

 https://shahraranews.ir/0002yLی در: . دسترس1398-09-20سایت شهرآرا.  -

 . دسترسی در: 1398-02-17سایت صدا و سیما.  -

- http://www.iribnews.ir/fa/news/2420271 

 http://fna.ir/a3sieo. دسترسی در: 1396-11-03سایت فارگ.  -

 . دسترسی در: 1397-05-14سایت فارگ.  -

- https://www.farsnews.com/news/13970513000791 

https://www.farsnews.com/azarbaijan-. دسترساای در: 1398-04-09. سااایت فااارگ -

gharbi/news/13980409001122 

 . دسترسی در: 1398-08-29سایت فارگ.  -

- https://www.farsnews.com/news/13980829000379 

 http://fna.ir/ddo4aw. دسترسی در: 1398-9-03سایت فارگ.  -

 . دسترسی در: 1398-10-05سایت فارگ.  -

- https://www.farsnews.com/tehran/news/13981005000726 

 . دسترسی در: 1396-02-06سایت مهر.  -

- https://www.mehrnews.com/news/3962203 

 . دسترسی در: 1398-02-18سایت مهر.  -

- https://www.mehrnews.com/news/4611990 

 . دسترسی در: 1398-04-02سایت مهر.  -

- https://www.mehrnews.com/news/4648858 

 . دسترسی در: 1398-10-15سایت مهر.  -

- https://www.mehrnews.com/news/4817176 

 . دسترسی در: 1398-09-06سایت نسی  آنالین.  -

- https://nasimonline.ir/Content/Detail/2340686 

https://www.dana.ir/news/1375778.html
http://shabestan.ir/detail/News/845227
http://www.udrc.ir/5983
http://www.udrc.ir/5983
http://www.udrc.ir/5981
http://www.udrc.ir/5981
http://www.udrc.ir/5982
http://www.udrc.ir/5982
http://www.udrc.ir/6045
http://www.udrc.ir/6045
https://shahraranews.ir/0002yL
http://www.iribnews.ir/fa/news/2420271
http://www.iribnews.ir/fa/news/2420271
https://www.farsnews.com/news/13970513000791
https://www.farsnews.com/news/13970513000791
https://www.farsnews.com/azarbaijan-gharbi/news/13980409001122
https://www.farsnews.com/azarbaijan-gharbi/news/13980409001122
https://www.farsnews.com/azarbaijan-gharbi/news/13980409001122
https://www.farsnews.com/news/13980829000379
https://www.farsnews.com/news/13980829000379
http://fna.ir/ddo4aw
https://www.mehrnews.com/news/3962203
https://www.mehrnews.com/news/3962203
https://www.mehrnews.com/news/4611990
https://www.mehrnews.com/news/4611990
https://www.mehrnews.com/news/4648858
https://www.mehrnews.com/news/4648858
https://www.mehrnews.com/news/4817176
https://www.mehrnews.com/news/4817176
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 . دسترسی در: 1397-04-06سایت وزارت راه و شهرسازی.  -

- http://news.mrud.ir/news/55155 

 . دسترسی در: 1398-05-21سایت همشهری آنالین.  -

- https://www.hamshahrionline.ir/news/451154 

   . دسترسی در:1398-10-08سایت همشهری آنالین.  -

- https://www.hamshahrionline.ir/news/474031 

 . دسترسی در:2020-01-14سایت یورونیوز.  -

- -trump-euronews-to-hadyan-https://farsi.euronews.com/2020/01/14/naser 

assassination-soluimani-despite-soon-meet-could-rohani-and 

 . دسترسی در: 1398-08-28سایت یورونیوز.  -

- -the-in-euronews-to-abdi-https://farsi.euronews.com/2019/11/18/abbas

protesters-the-lead-to-able-is-one-no-situation-current 

 .گزارش آذرماه دبیرخانة ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار(. 1398شرکت بازآفرینی شهری ایران. ) -

 . تهران: نشر آگاه.زندگی روزمرة تهیدستان شهری(. 1398صادیی، علیرضا. ) -

علوم «. طبقة متوسط جدید و تأثیرات آن در دورة پس از انقالب اسالمی(. »1386عرایی، غالمرضا. ) -
 . 38 سیاسی

«. هاا اناداز خاانوار، تاورم دهاک    فقر و نابرابری، رفتار پس(. »1395عینیان، موید و داوود سوری. ) -

هاای پژوهشای.   طرحریزی، معاونت پژوهشی، دفتر مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 https://www.magiran.com/paper/2049316دسترسی در: 

پاژوهش  «. خاستگاه جنبش جواناان در ایاران  (. »1386اصغر یاسمی سیانی. ) غفاری، مسعود و علی -
 .164-139: 4علوم سیاسی 

. سازمان ملی جوانان. تهران: دفتار نشار   جوانان در جهانی متغیر (.1379فرای هولد، میشالال فون. ) -

 فرهنگ اسالمی.
طبقة متوسط جدید و تاأثیرات آن در تحاوالت سیاسای    (. »1388فوزی، یحیی و ملیحه رمرانی. ) -

 . 27-11: 17 مطالعات انقالب اسالمی«. انقالب اسالمی در ایران بعد از

 . دسترسی در: 1398-08-30یادری، حات .  -

- https://www.facebook.com/bbcpersian/posts/10156971416142713/ 

پیامدهای )اجتماعی، فرهنگی، ایتصادی، سیاسای و  (. »1392زاده. )اهلل و رسول زارعیاسمی، صفت -

 .  96-67: 18 آفاق امنیت «.ر ایرانطبقة متوسط جدید د امنیتی( ظهور

«. نقش جنبش جوانان در گرار به دموکراسی: تهمیدات نظاری (. »1388اصغر. ) یاسمی سیانی، علی -

 .  121-99: 2 جوانان، فرهنگ و جامعه پژوهش

. ترجماة  های اجتماعی در عصار اینترنات   های خش  و امید: جنبش شبکه(. 1394کاستلز، مانول . ) -

 پور. تهران: نشر مرکز. یلیموتبی 

 دی(.   4(. نشست جوانان و فراغت حقیقی و موازی. مؤسسة رحمان )1396کاظمی، عباگ. ) -

http://news.mrud.ir/news/55155
http://news.mrud.ir/news/55155
https://www.hamshahrionline.ir/news/451154
https://www.hamshahrionline.ir/news/451154
https://www.hamshahrionline.ir/news/474031
https://www.hamshahrionline.ir/news/474031
https://farsi.euronews.com/2020/01/14/naser-hadyan-to-euronews-trump-and-rohani-could-meet-soon-despite-soluimani-assassination
https://farsi.euronews.com/2020/01/14/naser-hadyan-to-euronews-trump-and-rohani-could-meet-soon-despite-soluimani-assassination
https://farsi.euronews.com/2019/11/18/abbas-abdi-to-euronews-in-the-current-situation-no-one-is-able-to-lead-the-protesters
https://farsi.euronews.com/2019/11/18/abbas-abdi-to-euronews-in-the-current-situation-no-one-is-able-to-lead-the-protesters
https://www.magiran.com/paper/2049316
https://www.facebook.com/bbcpersian/posts/10156971416142713/
https://www.facebook.com/bbcpersian/posts/10156971416142713/
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  bit.ly/36Zbkn9 . دسترسی در:1398-9-27رسانی انومن اندیشه و یل . کانال اطالع -

 https://t.me/iranfardamagدر:  ی. دسترس1398-10-13فردا.  رانیا یرسان کانال اطالع -

 https://t.me/IPS_A. دسترسی در: 1398-09-21کانال تلگرامی انومن علوم سیاسی ایران.  -

 https://t.me/roozArooz_media. دسترسی در: 1398-9-25کانال تلگرامی روزآروز.  -

 https://t.me/Varijkazemi. دسترسی در: 1398-09-25کانال تلگرامی عباگ کاظمی.  -

 . دسترسی در: 1398-10-03می. کانال تلگرامی علی نوات غال -

- http://t.me/Alinejatgholami23 

 . دسترسی در: 1398-10-10کانال تلگرامی محمدرضا اسالمی.  -

- https://t.me/solseghalam/1654 

 . دسترسی در: 1398-09-02کانال تلگرامی محمدمهدی مواهدی.  -

- https://t.me/MMMojahedi 

. های اجتمااعی  شناسی جنبش بنیادهای نظری در جامعه(. 1394کالندرمانز، برت و کانی راج باند. ) -

 ترجمة نوذر امین صارمی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

زاد. تهاران: پژوهشاکدة    . ترجمة علی مرشادی کنند ها شورش می شرا انسان(. 1377گر، تد رابرت. ) -

 مطالعات راهبردی.

 .63 اندیشة پویا«. شهروند عاصی(. »1398گودرزی، محسن. ) -

. ترجماة ناصار   تودد و تشنص: جامعه و هویات شنصای در عصار جدیاد    (. 1387گیدنز، آنتونی. ) -

 موفقیان. تهران: نشر نی.

 . تهران: نشر آشیان.و تهیدستان شهری در جهان سوم طبقة کارگر(. 1393لوید، پیتر. ) -

 شیراز. دانشگاه . شیراز:اجتماعی یشربندی و نابرابری (.1374عبدالعلی. ) زاده،لهسایی -

 (. دسترسی در: 22های ییمت )فص  (. سالنامة آماری، شاخص1396مرکز آمار ایران. ) -

- 22.pdf-99-https://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/96 
(. دسترسای  21های هزینه و درآمد خانوار )فصا    (. سالنامة آماری، شاخص1396مرکز آمار ایران. ) -

   pdf-99-https://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/96.21 در: 

شناسی راهبردی توسعه در خراسان  مسئله(. 1396های استراتژیک ریاست جمهوری. ) مرکز بررسی -
 .جنوبی

گیری فقر شندبعدی در ایران و نگاهی باه  اندازه (.1396شورای اسالمی. ) های مولس مرکز پژوهش -

   https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1039870. دسترسی در: توارب جهانی کاهش فقر

رخی کشورها موفق به رشاد تولیاد و   شرا فقط ب (.1396های مولس شورای اسالمی. ) مرکز پژوهش -

 . دسترسی در: )با تأکید بر توربة شین(شوند؟  فرار از فقر می

- http://www.majlis.ir/fa/report/show/1039191 

. 1397ننسات ساال   ماهاة   6برآورد خط فقار   (.1397های مولس شورای اسالمی. ) مرکز پژوهش -

   http://www.majlis.ir/fa/report/show/1090439دسترسی در: 

http://t.me/Alinejatgholami23
http://t.me/Alinejatgholami23
https://t.me/solseghalam/1654
https://t.me/solseghalam/1654
https://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/96-99-22.pdf
https://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/96-99-22.pdf
https://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/96-99-21.pdf
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1039870
http://www.majlis.ir/fa/report/show/1039191
http://www.majlis.ir/fa/report/show/1039191
http://www.majlis.ir/fa/report/show/1090439
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دالی  فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی بارای  (. 1398های مولس شورای اسالمی. ) مرکز پژوهش -

  https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1239214دسترسی در:  خروج از فقر.

. تهران: پژوهشکدة امام خمینی های اجتماعی درآمدی نظری بر جنبش(. 1381مشیرزاده، حمیرا. ) -

 و انقالب اسالمی.

 «.جدید در جمهوری اسالمی ایراننقش و کارکرد سیاسی طبقة متوسط (. »1386مطلبی، مسعود. ) -
 .  102-79: 8 شناسیجامعه

بررسای رابطاة دولات و طبقاة     (. »1397پور، حمید، مسعود مطلبی و سید علیرضا ازغنادی. ) ملک -

 رهیافت انقالب اساالمی («. 1384-1376جمهوری اسالمی ایران )مطالعة موردی  در متوسط جدید

44 :79-100  . 

 .  تهران: نشر آگاه.(1395-1385یت اجتماعی کودکان در ایران )وضع(. 1397مؤسسة رحمان. ) -

روند معناسازی در تقابا  تهیدساتان شاهری و دولات:     (. »1396نادری، احمد و آریاسپ دلورانی. ) -

 . 21-1(: 1) 8 بررسی مسال  اجتماعی ایران«. 1358-1345مطالعة شهر تهران 

. ترجمة محمدتقی نی شدن سیاست و یدرتشناسی سیاسی معاصر: جها جامعه(. 1398نش، کیت. ) -

 دلفروز. تهران: کویر.

 . دسترسای در: 1398-9-25رسانی انومان اندیشاه و یلا .    نشست آتش زیر خاکستر. کانال اطالع -
bit.ly/36Zbkn9 

 . 104-85: 119 جمعیت «.نشینی در ایران مهاجرت و حاشیه(. »1389نقدی، اسداله. ) -

 شناسان. . تهران: جامعهها، مطالعات موردی ها، روش شینی: تئورین حاشیه(. 1392نقدی، اسداله. ) -

برآورد خط فقر (. »1393نگهداری، ابراهی ، خسرو  پیرایی، غالمرضا کشاورز حداد و علی حقیقت. ) -

اساگ رویکرد صرفة ناشی از مقیااگ باا مادل اساتون ا گیاری )مطالعاة ماوردی          مطلق و نسبی بر

 . 30-3(: 1)19 ریزی و بودجه برنامه(«. 1390-1385خانوارهای شهری ایران، دورة 

. تهران: مؤسسة نشینی در ایران درآمدی بر موضوع حاشیه(. 1397وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ) -

 رسان حکمت و اندیشه. پیام

 .222-205(: 4) 42 فصلنامة سیاست«. مفهوم انقالب و تحوالت جهان عرب(. »1391هادیان، ناصر. ) -

بررسی نظری در شناخت طبقة متوسط )با تأکید (. »1389هزارجریبی، جعفر و رضا صفری شالی. ) -

 .  89-67: 50 علوم اجتماعی«. متوسط جدید در ایران( بر طبقة

ی و یدرت تأثیر ارتبااط جمعای بار افکاار     رهبرشناسی اجتماعی:  (. روان1378هولندر، ادوین پ . ) -
 نشر. مد رضوانی. مشهد: بهعمومی و فعالیت سیاسی. ترجمة اح

 . ترجمة عبدالرحمن عال . تهران: نشر نی.سیاست(. 1391وود، اندرو. ) هی -
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