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، ر از آنتمهم، اما فروکش کردافزایش قیمت بنزین  در واکنش بهاعتراضات خیابانی 

ونتی است. خش ناشی از آن آمدهایپیو  آن یعنی استفاده از خشونت فروکشچگونگی 

ای شامل به رسمیت نشناختن فرد معترض به صورتی که تعلق او به جامعه انکار چندمرحله

حاشیه راندن همراه است؛ خشونت فیزیکی در ای پس زدن، طرد و بهو با گونه شودمی

ایان حتی پس از پ ،معترض با شناسایی اوبعد تحت تعقیب قراردادن  گامو در  ،خیابان

اعتراض، بازداشت و خشونت در حصار که به تشدید و تداوم نارضایتی در جامعه دامن 

ن در برابر معترضا گستردههرحال خشونت کند. بهدار میای دنبالهو آن را چرخهزند می

  ها شد.گیری خیابان از آنموجب بازپس

ها نسبت به آن وضعیت را به شکل و شکل واکنش اخیراعتراضی  خیزش

ردم بین سیستم حاکم و م یناپذیری تغییر داده است. به این معنی که رابطهبرگشت

مردم،  توجه به خواستپیش از اعتراضات نخواهد بود. عدم یوجه دیگر شبیه رابطههیچبه

 دن حق اعتراض برایشان، قایل نبوشنیده گرفتن اعتراض آنها و عدم درک مطالباتان

 خشونت در پاسخ به معترضان، امکاناعمال گیری و ها، نپذیرفتن اشتباه در تصمیمآن

راضات تری در اعتهای بیشاعتراضات مدنی بدون خشونت را از بین برده و به ایجاد هزینه

  منجر شد.

تخریب اموال  یسو هزینهاعمال شد، از یک این نزاعها بر هر دو طرف این هزینه

یم از )بگذراعتمادی در مردم و ایجاد بی ،شهری و دولتی، خسارت ناشی از قطع اینترنت

بیشتر از سود حاصل از  چه بسا  چنان سنگین است کههای نقدی( ی پرداخت یارانههزینه

 توانید افزایش ناگهانی جرم و مجرم ازها می، به این هزینهافزایش قیمت بنزین خواهد بود

ته شود، ی کل کشور در نظر گرفکه وقتی در گسترهد،اندرکاران را نیز بیفزاییید دستد

از دست  ن یعنیاشده بر معترضتحمیل یهزینه ،از سوی دیگرتر خواهد شد. بسیار بزرگ

از آن  راحتیشان چیزی نیست که بتوانند بهدادن یا در خطر قرار گرفتن جان و امنیت

 پوشی کنند.چشم



 

 
 

 اسماعیل قنواتی 3

تا اعتراض را به اغتشاش یا به  شدمطالبات و اعتراضات مردم باعث  عدم درک

 والًهای اعتراضی گذشته معم. در جریاننسبت دهنداز این دست  یعوامل بیگانه یا عناوین

ر قنهادهای مست ها را مضرّکه آن شداستفاده می انبرای معترض خاصی هایاز برچسب

ردم شوند یعنی مر در جامعه ضد ارزش تعبیر نمیها دیگولی چون این عبارت داد،نشان می

 یزنندهبرهم»، «آشوبگر»، «اغتشاشگر» عناوینی همچون بار ازپندارند اینآن را منفی نمی

کانون آسیب از مراجع  جاییجابهیعنی  استفاده شد. «مخرب اموال عمومی»و  «نظم مردم

 گونه القا شود که آسیب اعتراضات متوجه مردم است. رسمی به مراکز مردمی، تا این

هایی را در و ویژگی هاتفاقات رخ داده برخی تغییرات اجتماعی را شکل داد

اعتماد مردم نسبت به در رأس آن اینکه تحوالت اجتماعی جاری موجب شده است؛ 

بسیار  طحرا به س موجودساختارهای موجود بیش از پیش از بین رفته و مشروعیت سیستم 

  .پایینی رسانده است

جنبش اعتراضی موجود در طول تاریخ تحوالت اجتماعی چند دهه  نظرگرفتنبا در

تر شده و در یک روند های اعتراضی کمشخیزتوان دریافت که فواصل بین اخیر می

ر های مقطعی بلکه دتوان آن را نه به عنوان جهشحتی مینحوی که بهکاهشی قرار دارد، 

ای جامعه کند و نشان ازاستحکام این پیوستگی برای ما ایجاد معنا می دید.تد مم ایزنجیره

 در حال تغییر دارد.

های ایجاد آن برای بیان مطالبات و درک ضرورت همبستگی و کشف راه

ه آمار گونه کقابل توجه است، اعتراضات آن جامعهاعتراضات به صورت خودانگیخته در 

د در بیش از صد شهر کشور جریان داشت. وجود چنین گویهای رسمی میارگان

در را آن  مهارو  سازدمیای یک جنبش اجتماعی را قدرتمند و گستره همبستگی

  .کندمیمدت بسیار دشوار و حتی ناممکن دراز

ست که در اعتراضات تمام شهرهای کشور نمود دارند شعارهایی خلقدیگر  ینکته

زندگی  یها برگرفته از تجربهکنند. این خواستهو خواست و هدف مشخصی را دنبال می
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 اب، شتروزمره، فشارهای اقتصادی، روانی و اجتماعی است. ساختارهای اقتصادی موجود

شی از آن موجب شد مردم های ناداری و آسیبسرمایهگسترش روابط  رایحرکت ب

شدن و غیره سازی، کاالییتغییرات گسترده از جمله اختالف طبقاتی، تبعیض، خصوصی

حس کنند و در برابر آن موضع بگیرند. هرچند نباید  در زندگی خود را به شکل حادی

 هفت تپه در انکارگر مانند اعتراضکارگری  اعتراضاتنادیده گرفت که برخی 

 أثیرتای ایفا کرده و ادبیات اعتراضی جامعه را تحت کنندهنقش تعیین سازی جامعهآگاهی

و هدف مشترک را در راستای حق معیشت، برابری  هاتوان شعارقرار داده است. می

دید. به هر روی داشتن هدف مشترک از  مالی داریاجتماعی و ستیز با نمادهای سرمایه

 گاه پیشبرد آن باشد.یهتواند تکهای جنبش اجتماعی است که میمشخصه

دیگر در اقتدار نیروهای نظامی و مسلح در برابر مردم است. وقتی کسی در  تحول

یز در حقیقت تنها توان گارد ویژه را ناچ «بزن»گوید: ایستد و به او میبرابر گارد ویژه می

 .داردمل وا میأشمرد و او را به تمی

ماه ی خیزش دیکه در ادامههای درون حکومتی، همچنین گذر از گفتمان جناح

ست. شعارهای موجود در اعتراضات اهمیت دیگری شایانموضوع رخ داده است  6931

فاوتی و اگر هم تبینند نمی ای مستقرهجناحدیگر تفاوت چندانی بین  نشان می دهد مردم

  .کنندتلقی نمیثر باشد ؤشان موشتچنان که بر سرنرا وجود داشته باشد آن

 

 


