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تالش می حاضر  بحث  تحول جنبش ه  اکوتتأملی  کنم ضمن  در  و  تغییر  های بر 

دالیل اهمیت    بگیرانمزدوحقوقسایر  های کارگری و  با تأکید بر جنبش   اجتماعی کنونی

اختصار مطرح  هایی کامالً صنفی را در شرایط کنونی، به خواسته این اعتراضات، ولو با  

بگیران مزدوحقوقسایر  و    انکارگر  قبل از هر چیز باید اشاره کرد که اعتراضات  1کنم. 

ی پیروزی اعتراضات درازمدت و پرهزینه.  داشتچند مقطع برجسته    در سال گذشته

ان ی کارگراعتراضات گستردهخصوصی این شرکت،  ید از مالک  و خلع  تپهکارگران هفت 

پیمانکاری شرکت  پروژه  های  پتروشیمیدر  و  نفت  بی   های  ابعادی  داشت،  که  سابقه 

های ، اعتراضات مکرر پرسنل شرکت کار بخش خصوصی کارگران معدنمتعدد  اعتراضات  

اعتراضات پیوسته و ،  درماناعتراضات پرستاران و پرسنل کادر    ،هاپیمانکار شهرداری 

 به وضعیت نامناسب معیشتی.  بازنشستگانمنظم و اعتراضات  پرشور آموزگاران

های اعتراضی  چند نوبت خیزشبه موازات  پیوسته    وبیشاعتراضی کم   تحرکات این  

خیزشازجمله    ،بودبرقرار  شهری   به  )موسوم  خوزستان  در  ، (تشنگان  اعتراضات 

و برخی نقاط و   اعتراضات چهارمحال و بختیاری نیز  اصفهان و    اعتراضات گسترده در

 باختگان بورس و مؤسسات مالی. موارد دیگر اعتراضی مانند اعتراضات مال 

این است    خواهم به آن بپردازمکه می  ی پرسشدر چارچوب بحث حاضر، نخستین  

های ساختاری روابط قدرت در اقتصاد جمهوری تناقض این اعتراضات اجتماعی با    که

در پرتو پاسخ به چنین پرسشی   و تشدید اعتراضات  استمرارچه ربطی دارد.    اسالمی

 قابل تبیین خواهد بود. 

های تحوالتی که اقتصاد ایران طی دههکه براثر    کنماشاره می   واقعیتاین  به  نخست  

شدت گرفته و بعد از یک  1356تا  1341 های در سال ویژه گذشته از سر گذرانده و به

شاهد  دت استمرار یافته است با شدت و حهای بعد از جنگ طی سال ساله   10ی وقفه

تحکیمشکل و  سرمایه  گیری  اقتصاد  مزدوحقوقیک  اکثریت  با  تمامی  داری  و  بگیر 
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های ناشی از ساختار در دل تناقض های بعد از انقالب  ایم که در سال آن بودههای  تناقض 

 است.  قرار گرفته و از همین رو چنان که باید به آن توجه نشدهسیاسی خاص ایران 

سرمایه    های دنبال کردن دورپیمایی  ی اقتصاد ایران،دارانهوجه به ماهیت سرمایه با ت

از   را  تناقضبسیاری  اقتصاد  این  . در بخش مالی شاهد  کندنمایان میهای ساختاری 

م باالی مطالبات جح  آشکار شکست نظام مالی، ی  های مالی هستیم که نشانهانواع بحران

ها و بحران در های آنها در قیاس با داراییهای بانک گرفتن بدهیمعوق بانکی و فزونی  

بوده سرمایه  بحرانستا  بازار  این  به    مددبه  ها.  و  ریال  ارزش  دایمی  آن   تبعسقوط 

اما    .دبیاها اندکی تخفیف می ها و افزایش ارزش واقعی داراییکاهش ارزش واقعی بدهی 

از راه    تصاحببه سبب این که نظام مالی و بانکی یکی از ابزارهای اصلی در راستای  

حل و راه   های قدرتمند حاکم بوده است،سلب مالکیت از اکثریت مردم و به نفع گروه 

بدون تغییر روابط قدرت   هاست،ید از این گروهبحران مالی کنونی ازجمله مستلزم خلع

شرایط    رو،. ازاینمنتفی خواهد بودها  حل ساختاری بروز بحرانی کالن امکان  در عرصه

یابد که در مقاطع حاد شدن بحران سیاسی ش مالی استمرار میبحرانی حاکم بر بخ

های همراه شود. از همین رو، انواع حرکت  تواند با فروپاشی نظام مالی و بانکیمی حتی  

 فرازوفرودهاییبا    تواندمی   «باختهمال»  موسوم به   های مختلفاعتراضی از جانب گروه 

زای ناشی از بحران  در بخش مالی شاهد شرایط بالقوه   عالوه بر این،یابد.  استمرار می

بخش  بر  مالی  بخش  بوده چیرگی  اقتصاد  مولد  ریشههای  که  ساختاری ایم  و    ترهای 

ی اقتصاد است که این  عرصه  نیاز حل آن نیز تغییر روابط قدرت دردارد و پیش  تاریخی

   ی سیاست ناشدنی است. نیز بدون تغییر روابط قدرت در عرصه

گذشته،   سال  وضعیت  در  این  شکلحاصل  سوی  در  از  اعتراضات  انواع  گیری 

مال گروه مختلف  اعتباری های  مؤسسات  برخی  و  بهادار  اوراق  بورس  در  تجلی   باخته 

 . تیاف

بخش   نیزدر  اقتصاد  بحران  واقعی  سیاست  شاهد  سویی  از  هستیم.  متعدد  های 

در )   های اخیرکاهش آن در سال   و  ی گذشتهچهار دههطی    های واقعیانجماد دستمزد

شدن کاالییهمراه با ،  (های نیم قرن گذشتهمقابل تورم سنگین دورقمی در اغلب سال 

تر خارج از مناسبات کاالیی از طریق برخی از مناسبات ی انواع خدماتی که پیش گسترده

بود دسترس  در  حق  ،سنتی  و  فقر  خط  بین  شکاف  که  شده  ی الزحمهباعث 
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که    ها نفربگذریم از نرخ باالی بیکاری و میلیون بگیران دایماً افزوده شود.  مزدوحقوق

به و  ثبات کاری هستند  انواع سیاست   فاقد حداقل  به سبب  نولیبرالی  نوعی  های  مدد 

  روزافزون در حال گذران عمر هستند. حاصل چنین وضعیتی بینوایی  «اقتصاد اسنپی»

است. فراگیر  کارگرطبقه پاسخ    و  وضعیت   ی  این  گذشته    به  سال  شکل در  انواع   به 

  ظهور رسید.   ی ه به منص  دستمزدکار و پرداخت  اعتراضات کارگری با هدف بهبود شرایط  

انواع اعتراضات و اعتصابات قالب    در  آمد وضعیت کنونیپی   زنی  ی اجتماعیدر عرصه

 بگیران ای از سایر مزدوحقوقو طیف گسترده  درمانکارگران، معلمان، پرستاران و کادر  

یافت دیگر.  تجلی  سوی  مدرن   از  نهادهای  که  این  بدون  سنتی  مناسبات  فروپاشی 

ها را به ماتریس  کارآمدی جایگزین نهادهای دیرپای سنتی شود انواع دیگری از بحران

و تأمین اجتماعی، بحران های بازنشستگی  ی کنونی افزوده است. بحران صندوقهابحران

هاست  ی این بحرانازجملهبخش درمان و سالمت    و  آموزش عمومی و عالیشدن  کاالیی

ها نمایان های مختلف اجتماعی ازجمله بازنشستهها همه در انواع اعتراضات گروهکه این

 است. 

سیار فراتر از عالوه بر آن، باید از بحران حاد اکولوژیکی در ایران امروز نام برد که ب

زیستبحران منطقه های  و  جهانی  سیاست محیطی  از  ناشی  نادرست  گذاری ای  های 

بوده که منابع حیاتی آب و خاک   «ی شهری توسعههای »و سیاست رزی،  صنعتی، کشاو

طور جدی سرزمین را بهاین  ی  شدت تقلیل داده و حیات درازمدت در پهنه و هوا را به

های اخیر ریشه در این  های اعتراضی در سال ی از خیزشزیر سؤال برده است. بسیار

چهار محال و   ،خوزستانازجمله باید به اعتراضات گسترده در  ها دارد )دسته از بحران

 .(اشاره کرداصفهان  وبختیاری 

ی متوسط و در ی کارگر، و طبقههای مختلف طبقه های کنونی عمدتاً الیهبحران

اما عالوه   است.  کشاورزان را هدف قرار دادهوضعیت معیشتی  محیطی  بحران زیست  مورد

آورد. بورژوازی سنتی را از پا درمیایم که عمدتاً خردههایی هم بوده بر آن شاهد بحران

 کنندگان با بهای ی روزافزون قدرت خرید مصرفها از سویی ناشی از فاصلهاین بحران

های بزرگ انحصاری صرفی و از سوی دیگر حضور سرمایهکاالها و خدمات م   روزافزون
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طی های اخیر برای نخستین بار  فروشی بوده است. از همین رو در سال در بخش خرده 

 ایم.انقالب شاهد اعتراضات کسبه و بازاریان نیز بوده  پس از ی هدور

روز اقتصاد روزبه  های تودرتوی اقتصادی این است که بخش واقعیحاصل این بحران

تر سیاسی  های عامدر بستر بحران شود وسوداگری مالی بر اقتصاد حاکم می وتضعیف 

 از فرار سرمایه هستیم.  دایمی شاهد موجی و اجتماعی و فرهنگی، 

گذاریم، از مطالبات روی مطالبات هر گروه اجتماعی دست می اما در این میان،  

آبه و بگیران، تا مطالبات مربوط به حقحقوقمزدو سایر  صنفی و معیشتی کارگران و  

ی روابط قدرت در عرصهدر  های بنیادی  بینیم که بدون حل تناقض وضوح میغیره به 

گویی مؤثر به مطالبات صنفی و معیشتی وجود اقتصاد سیاسی ایران امروز امکان پاسخ 

می  .ندارد شرایطی  چنین  و  در  است  سیاسی  صنفی  گفت  قاطعیت  با  توان 

اجتماعی  ی صنفیلبهمطا مطالبه  طبقات  ماهیت خود  است.در   گری سیاسی 

ی در دل خویش بیشتر  های بسیار برای همین اعتراضات صنفی کنونی در ایران قابلیت

گیری یک قابلیت استمرار و شکل  باید به  دارد، ازجملهبرای فرارفتن از وضعیت موجود  

  این جنبشجنبش دموکراتیک فراگیر و حتی قابلیت خلق بدیل وضع موجود از دل  

های یا قیاس  نندخواا صنفی می ر  این اعتراضاتانی که  کس. به همین دلیل،  اشاره کرد

تا بدین ترتیب    کشندپیش می را    98ها با خیزش آبان  ی آننامرتبطی مانند مقایسه

راآن و خیزش  ذاتیپیوند    اواًلبشمرند، در حقیقت  اهمیت  کم   ها  اعتراضات  های این 

دی  از جنس  آبان    96ماه  فراگیرتری  می   98و  نادیده  ثانیاً  گیرندرا  خود   و  سهم  به 

گیری بدیلی مردمی از دل اعتراضات هدفمند و آگاهانه  مانع شکل ناخواسته    یا  خواسته

 شوند. می 

جایی از آن ظاهر صنفی  به   این اعتراضاتِ  چنین امکانی محتمل است که   به نظر من، 

گرفته است، دیریازود  هایی در ساختار قدرت کنونی ریشه  مجموعه تناقض   ازکه همگی  

با یکدیگر  متوجه پیوندیابی  اعتراضات.  کنندتأکید    بر آن  و  شوند  اهمیت   پراکسیس 

گیرد ی این اعتراضات چه گونه شکل می های پیونددهنده که مفصل  دن ک آشکار بساچه

کارگران    ،ها و طبقات مختلف معترضدر میان گروه یابد. اما فراموش نکنیم  و کارکرد می 

و   بیانری  بسیاهای  ویژگیاز  ان  آموزگارصنعتی  جنبش  برای  عام  مطالبات  گری 
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عالوه شرط دیگر موفقیت اعتراضات آن است که . بهدموکراتیک اعتراضی برخوردارند

های گذشته  های ناتمام ایرانیان در تمامی دهه خود را باید بخشی از جنبش و انقالب

بر آن که حاصل تناقضات ساختاری روابط قدرت تلقی کند.   اعتراضات کنونی عالوه 

های اعتراضی ایرانیان در تمامی یک قرن گذشته  ی جنبشی سلسلهاست خود ادامه

 راستایی است.  است و شرط موفقیت آن نیز درک این پیوند و هم

به مایل  پایاندر   اشاره کنم که چرا  این مسأله  به  اعتراضات و ام  رغم گستردگی 

فاصلهنارضایتی  در  آبان  ها  عرصه   88ی  در  مهمی  تحول  شاهد  امروز  اجتماعی تا  ی 

 به سه عامل   باید  ،سرکوب   بیل قاز    عالوه بر عواملی   ایم. به نظر من در این زمینه نبوده 

 کرونا  ی به سبب شیوع گسترده   ی اجتماعیتوجه کرد. نخست، شرایط ناشی از قرنطینه 

ناگزیر یک شرایط فترت تا پایان سال گذشته به   که با فرازوفردهایی  1398از اسفندماه  

تودهدر شکل نسبی   اعتراضات  آوردای  گیری  تضعیف   هاتحریم  ،. دومپدید  به  اگرچه 

اما بسیار بیش از آن از سویی جامعه را تضعیف کرده   منجر شده  حاکمیتشرایط مالی  

است. سوم آن که   پدید آوردهرکوب اعتراضات اجتماعی  و از سوی دیگر بهانه برای س

ژئوپلتیک  بحران بحرانموجود  های  مقاطع  از  بسیاری  تحتدر  را  داخلی  شعاع های 

هایی های ژئوپلتیک فرصت شکاف   .ای و جهانی قرار داده استهای حاد منطقه بحران

 هاده میان قدرت وجود آمهای به در شکاف  هاییگاه ها برای ایجاد تکیهبرای حاکمیت

و عالوه بر آن نگرانی از بروز شرایطی بدتر   هبرای حفظ وضع بحرانی موجود فراهم آورد

به تبع خود تمایل به حفظ وضع ولو  از وضع موجود را در جامعه دامن زده است و 

ت ددن ی که چیزی برای از دسهایو گروهویژه در میان طبقات  نامطلوب موجود را به

 دامن زده است.  دارند،

 


