
1 
 

 

  ي آمارماه در آينهتداوم خيزش دي
 تارا بهروزيان

 

  

  1397ماه ارديبهشت
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 یديگر برای همه ،های اخيرو به ويژه در ماه ،هادر سالايران  درهای اعتراضی حرکت یايندهزسير تصاعدی و ف
و ناتوانی  ايران، و یق جامعهشدن تضادهای عمي عيانرسد با به نظر می امری آشکار است. ناظران و کنشگران

اعتراضات و  سونامیِ  بينیِ پيشگذشته،  ید دههی چنحکومت در پاسخگويی به مطالبات انباشته شدهناکارآمدی 
  است. واقعيت پيوستهبه اکنون  -های صنفی و معيشتیبه ويژه در حوزه -مطالبات

زمانی پس از  یدر بازه هاهای عينی اين اعتراضات، محتوا و انواع آنشود تا زمينهتالش میحاضر در يادداشت 
اعتراضات و تجمعات در اطالعات آماری ی اين يادداشت بر پايهمورد بررسی قرار گيرد.  1396دی ماه خيزش 

تنظيم شده است. به اين منظور پس از اعتراضات دی ماه  1397 نفروردي 31تا  1396زمانی اول بهمن  یبازه
ها به ها و اعتراضهای تجمعات، اعتصاب، به مدت سه ماه (بهمن، اسفند و فروردين) اطالعات و داده1396

ها صورت منتشر شده در رسانه هایگزارشها بر اساس اخبار و صورت روزانه ثبت شده است. ثبت اين داده
   معدودی از قلم افتاده باشند.  ممکن است موارد شکبیاز اين رو گرفته است و 

 محوری یمسالهاما اين اعتراضات نيست،  ینتيجه قطعیبينی پيشروی به هيچ يادداشتهدف از اين  بديهی است
و رو پيش ی ممکنِ هااندازچشمدرک و شناخت هموار کردن مسيری برای توصيف موقعيت و در نتيجه  ،آن

اين  معنادارِ و تعدد تداوم  گرچهاست.  روزمرههای ی واقعيتبر پايه در ايران اعتراضیهای حرکت هایظرفيت
ايران در  یجامعه یوجههای چندپهلو و چندا و بحرانتضاده ی بيرونیِ های اعتراضی، جلوهها و تجمعحرکت

از سرکوب  ،های گوناگونها به شيوهکه دهه روستاها هستند یهای شهرهای کوچک و بزرگ و حتسطح خيابان
به سوی انسجام  هاآن تکراستای حرشناسايی اما ، اندطلبی، معوق و معلق ماندهی گفتمان اصالحسد فريبندهگرفته تا 

و  ترهای جامعيلگرو تحل در ،منافع انشقاق يا اشتراکِ  محاق، يا، اعتال برنامگیبیيا  ، سازماندهیيا پراکندگی
يا و  دالنههای سادهبينیکه فارغ از خوشهايی تحليل واقعيات عينی است.همين ی برپايههای نظری انديشیژرف

 ،مترقی بديلگونه هرگيری از شکلنااميدی برعکس خودی در غياب آگاهی سياسی و طبقاتی، و يا توهم تغيير خودبه
بشناسند و کنش سياسی و اجتماعی متناسب های اتصال و تالقی مطالبات را و حلقهها جنبشزمان خط سير بتوانند هم

  کوچک و ابتدايی در اين مسير باشد.  یگام کنند. اميد که اين نوشتهبا آن را تعريف 

  

  کلیآمارهای 

 229به طور ميانگين صورت گرفته است.  حرکت اعتراضی 688ی مورد بررسی بطور کلی سه ماهه یدر بازه
 ها،راهپيمايی ،ات. اين موارد شامل تجمعوزحرکت اعتراضی در هر ر 7.6مورد حرکت اعتراضی در هر ماه و 

موارد اند، ها به صورت روزانه ثبت شدهاز آنجا که اعتراضاست.  های اعتراضیها و نامهو بيانيه هااعتصاب
روز دست به اعتراض  30کشاورزان اصفهانی سه ماهه  یدر اين بازهبرای مثال اگر اند (محاسبه شدهتکرار نيز 

ی ثبت برای بررسی روند حرکت اعتراضات به ويژه اين شيوهبار در آمار محاسبه شده است).  30اند، زده
ميان يک حرکت  وزنی گذاریتفاوتهمچنين احتساب دفعات تکرار در   های اعتراضی ضروری بوده است.کانون

  اعتراضی مداوم و اعتراضی که تنها يک بار به وقوع پيوسته موثر خواهد بود.

  

  يک جدول شماره
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تعداد 
 کل

  مطالبات
صنفی/ 
  معيشتی

مطالبات 
از 

  موسسات
مالی 

  اعتباری

  مطالبات
دانشجويی/ 
  دانشگاهی

  مطالبات
  سياسی

  مطالبات
  اجتماعی

  مطالبات 
حوزه 
  زنان

  مطالبات 
  قوميتی

  ساير

688 515 66 17 16 16 7 15 76 

 11 2.2 1 2.3 2.3 2.5 9.6 74.9 درصد

 

  

د. اختصاص دار مطالبات صنفی و معيشتی یمورد) به حوزه 515ترين موارد اعتراض (با مطابق انتظار، بيش
اعم  ،شوندمربوط میی کار مسايل حوزهويژه بهو معيشت  یکه به نوعی به مساله و اعتراضاتی تمامی مطالبات

. دومين انددر اين دسته جای گرفتهمطالبات مزدی معوقه، بيمه و... از اعتراضات و اعتصابات کارگری، دهقانی، 
  مورد) مربوط است.  66با ( مالباختگان موسسات مالی و اعتباریمشخص پرتعدد اعتراض، به ی حوزه
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برخی از اعتراضات در دو يا چند حوزه بنابراين ديگر دارند و هايی با يکپوشانیباال هم هایبندیدسته شکبی
 با اين حالهای فوق با تعداد کل اعتراضات يکسان نيست. بندیاعداد دسته جمعبنابراين بديهی است که  اند.ثبت شده

   د.دهالتهاب را نشان میهای اصلی اعتراضات و کانون مهمهای سويه، هاپوشانیرغم همعلیبندی اين تقسيم

ای اقتصادی و معيشتی است اما به گذاران و مالباختگان موسسات مالی و اعتباری نيز قطعاً مطالبهمطالبات سپرده
اعتراض (نظام بانکی) و اقشار و طبقات گوناگون و متفاوت درگير، اين اعتراضات به  دليل نهاد مشخص موردِ 

پوشانی ست و آمار ذکر شده برای آن با آمار مربوط به مطالبات صنفی و معيشتی هما صورت جداگانه آورده شده
تگان نظام بانکی ايران، گذاران و مالباخندارد. به اين ترتيب مجموع مطالبات صنفی و معيشتی و مطالبات سپرده

  دهند. ی مورد بررسی را تشکيل میکل اعتراضات در سه ماهه درصد  84خواهد بود که  مورد 581

يابند. با اين ها، به دليل نوع پاسخ حکومت، وجهی سياسی میبسياری از مطالبات در ايران، اگر نگوييم اغلِب آن
دسته از اعتراضات مربوطند که يک خواست مشخصاً سياسی  حال آمار مربوط به اعتراضات سياسی صرفاً به آن

کنند. با اين رويکرد برای مثال تجمع اعتراضی برای آزادی يک معلم زندانی عالوه بر حوزه را دنبال می
کنندگان برای مسايل و مطالبات صنفی، صنفی/معيشتی در حوزه سياسی هم ثبت شده است. اما اعتراض همان تجمع

  بندی صنفی/معيشتی جای گرفته استفقط در دسته

بروز مطالبات صنفی تلقی کرد، با اين حال به دليل  یتوان مطالبات دانشجويی را به نوعی زيرمجموعهمی
يک ها در ، اين اعتراضاعتراضات دانشجويی در سياسی، اجتماعی و صنفی یچندگانهوجهی و چندهای ويژگی

 بديهی است که د.پوشانی ندارهم معيشتی/بندی صنفیآمار دستهبا آمار آن  اند وبندی جداگانه آورده شدهدسته
دانشجويان به لحاظ اقتصادی که نظر به اين های اقتصادی نيست، با اين حالاز سويهخالی اعتراضات دانشجويی 

الزم به رسيد. اين تفکيک ضروری به نظر می هستند،وابسته  و طبقات هابه ديگر اقشار و گروهو  اندغيرمستقل
برای مثال اعتراض به مطالبات معوق مزدی از -ها ذکر است که با اين استدالل مطالبات معيشتی کارکنان دانشگاه

 دانشجويی هایدر بخش اعتراضصنفی و معيشتی ثبت شده است و نه  بخش اعتراضاتدر  -سوی کارمندان دانشگاه
ً مطالبه و خواستی سياسی داشته است، همزمان هم در  .دانشگاهیو  در مواردی که تجمع دانشجويان مشخصا

  شده است.  ثبتبندی سياسی بندی دانشجويی و هم در دستهدسته

شامل اعتراضات و مطالبات  -آن مناسب بدانيما مسامحه اين نام را برای باگر  -بندی اعتراضات اجتماعیدسته
و هدف  مطالبهيک  یگيری اعتراض بر پايهشکلهای مذهبی نظير دراويش گنابادی است. تزنان و مطالبات اقلي

مطالبات ی کليهدر واقع بوده است. اعتراضات سياسی و اعتراضات اجتماعی مشخص سياسی مالک تمايز ميان 
 اند.بندی اعتراضات اجتماعی جای گرفتهدر دسته ،مرتبط با حقوق شهروندی

  اند.بندی شدهطبقه» ساير«های ديگر که متنوع و متفاوت هستند در گروه تجمعاعتراضات و 

  بوده است.اعتراضی ی نامه يا بيانه ،بروز اعتراض یشکل و شيوه از کل اعتراضات مورد 25در 

  

  غرافيايی: از شهرهای بزرگ تا مناطق دورافتادهجپراکندگی 
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استان تهران است.  آمدهها پراکندگی جغرافيايی اعتراضات بر اساس محل وقوع آن ،2در جدول و نمودار شماره 
ها قرار دارند. ترين استاندوم معترض یدر رتبه مورد 133استان خوزستان با اول و  یدر رتبه مورد 137با 

در شماری از  ها نيست، چرا که(بديهی است تجمعات و اعتراضات استان تهران تنها شامل اعتراضات تهرانی
در  مورد 45اصفهان با استان  آيند.)موارد ساکنان ديگر نقاط ايران برای پيگيری مطالبات خود به پايتخت می

از نظر کمی های ايران استان ديگرهای اعتراضی در حرکتدر قياس با اين سه استان،  سوم قرار دارد. یرتبه
های محروم ايران محسوب استانجمله از که و خراسان شمالی  جنوبیهای خراسان استان. دندار چشمگيریی فاصله

  ها هستند. ترين استانهر دو با تنها يک حرکت اعتراضی خاموششوند، می

  2 جدول شماره

آذربايجان 
 شرقی

آذربايجان 
 غربی

 ايالم البرز اصفهان اردبيل

13 18 4 45 16 12 

 تهران بوشهر
چهارمحال و 

ياریتبخ  
جنوبیخراسان   خراسان رضوی 

خراسان 
 شمالی

17 138 5 1 17 1 

 سمنان زنجان خورستان
سيستان و 
 بلوچستان

 قزوين فارس

133 4 6 6 27 14 

 کرمان کرمانشاه کردستان قم
کهکيلويه و 

 بويراحمد
 گلستان

4 26 18 22 19 6 
 همدان هرمزگان مرکزی مازندران لرستان گيالن
21 21 15 10 5 9 
  چند استانی  سراسری يزد
15 10 9 

  

  2 نمودار شماره
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 37صورت گرفته و  هاها يا شهرهای بزرگ استانشهرها، مراکز استاناعتراضات در کالن درصد 62حدود 
معترضين برای تجمع  درصد) 4مورد (حدود  23در  اعتراضات در شهرهای کوچک به وقوع پيوسته است. درصد

  اند.شهرها آمدهکز استان يا کالنهای کوچک به مريا اعتراض از روستاها يا بخش

  3 جدول شماره

  محل وقوع: 
 شهر کوچک

 محل وقوع: 
شهر بزرگ/ مرکز 

  استان

برای اعتراض از روستا يا بخش 
  اندکوچک به شهر بزرگ آمده

257 428 23 
  

، اعتراض يا مورد تجمع 10مشترک و  یمطالبهيک پيرامون  چند استانزمان درگير شدن همشاهد  مورد 9
  هستيم. سراسریاعتصاب 

  عبارتند از: سراسری موارد اعتراض، اعتصاب يا تجمع

  گذاران مالی و اعتباری در تهرانسپردهمالباختگان و تجمع سراسری  
 ٩٧حداقل دستمزد سال  یپنجاه انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره یهبياني   
 های راه و شهرسازیاعتراض بيش از هزار مهندس مشاور به تعويق مطالبات درگير در پروژه  
 ها به کميته انضباطیاعتراض به احضار راديولوژيست ینامه  
 التدريسیکمپين اعتراضی معلمان حق  
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  شهر١١۵اعتصاب سراسری پزشکان طرحی در   
 و تجمع و اعتصاب مقابل وزارت بهداشت هااعتصاب سراسری راديولوژيست  
  روزه کارگران شرکت نفت 3اعتصاب سراسری  
 از سراسر ايران به تهران آمده بودندکه  -های فشار قوی برقتجمع اعتراضی اپراتورهای پست  
  انجمن صنفی داروسازان ايرانسراسری اعتراض  

ارزيابی کرد. اين  گسترده ،کنندگانتعداد شرکتتوان از نظر شماری از تجمعات اعتراضی و اعتصابات را می
  موارد عبارتند از:

  در اعتراض به بسته  کردنشين ايران های مرزی وشماری از شهرهای استاناعتصاب سراسری در
 بودن مرزها

 اعتراضات شهر کازرون به تقسيمات جديد کشوری 
 اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان 
  صدا و سيما ٢شبکه  تبعيض قوميتی درنسبت  خوزستانتظاهرات مردم عرب 
 اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ايران در اهواز و پيوستن بازنشستگان 
 گذاران موسسات مالی در تهرانتجمع سراسری مالباختگان و سپرده 
  شهر ايران١١۵اعتصاب سراسری پزشکان طرحی در 
 اراک يمايی و اعتصاب کارگران هپکوپراه 
 های راه و بيش از هزار مهندس مشاور به تعويق مطالبات درگير در پروژه تجمع و اعتراض

 شهرسازی
 تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان مناطق مختلف ايران مقابل وزارت کار 
 تپه های مجموعه نيشکر هفتها و اعتصاباعتراض 

  

  اعتراضات مستمر -اعتراضات مکرر

ی دهندهخواست معترضان و از سوی ديگر نشان برآورده نشدنتکرار و يا تداوم يک اعتراض از يک سو نشانگر 
، اعتراضات مکرر گروه 41 ،های خود است. از ميان اعتراضات ثبت شدهپيگير بودن آنان برای رسيدن به خواست

برخی از اين اعتراضات برای  اند.ه روز ثبت شدهبيش از س کمی مورد بررسی دستدر بازهاند و دار داشتهيا ادامه
  .داشته يا دارندچند هفته و گاه چند ماه ادامه 

  

  بندی محتوايی اعتراضات به تفکيک استانطبقه

حجم مطالبات بروز يافته يا  ،بندی ميزان معترض بودنبرای رتبههای هر استان به تنهايی تعداد اعتراضشاخص 
محتوای اعتراضات و  شکلچرا که از  کننده استهر استان نابسنده و در مواردی گمراهدر اقشار درگير گستردگی 

 ،حرکت اعتراضی در يک رتبه قرار دارند 21هر دو با گويد. برای مثال استان لرستان و گيالن ها چيزی نمیآن
  دهند. می کامال متفاوتی را نشان محتوای اعتراضیاما 
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. تعداد اعتراضات کارگری و در هر استان آمده است الويتبه ترتيب  هااستان در جدول زير محتوای اعتراضات
  به طور ويژه ذکر شده است.و اعتراضات مرتبط با موسسات مالی و اعتباری دهقانی 

   4 جدول شماره

  تعداد استان
جنس و محتوای مطالبات به ترتيب 

  الويت در هر استان
  توضيح

   ای از مطالباتگسترده فطي  138  تهران

   ای از مطالباتگسترده فطي  133 خوزستان

  45 اصفهان
 مورد 33معيشتی/ صنفی ( 

 )مورد کارگری 7، دهقانی
  

  26 فارس
  ساير 

مورد  14معيشتی/ صنفی (
 کارگری)

بيشتر اعتراضات استان فارس به شهر 
کازرون و اعتراض به تقسيمات جديد 

  کشوی است.

  26  کردستان

مورد کارگری،  6معيشتی/ صنفی(
  دهقانی يک مورد)

  مورد)  4ساير (
  مورد)  3سياسی (

 مورد) 1اجتماعی (

شمار زيادی از اعتراضات کردستان، 
صنفی و معيشتی است اما به مساله بسته 

شدن مرزها، ممنوعيت کولبری و 
  اعتصاب بازاريان مربوط است.

  22 کرمان
  مورد کارگری) 9معيشتی/ صنفی(

 2موسسات مالی و اعتباری (
 مورد)

  

  21 گيالن

  مورد کارگری) 7معيشتی/ صنفی(
 11موسسات مالی و اعتباری (

  مورد)
 ساير (يک مورد)

  

  21 لرستان

مورد  18معيشتی/ صنفی(
  کارگری) 

 2موسسات مالی و اعتباری (
 مورد)

  

آذربايجان 
  غربی

18  
مورد  8معيشتی/ صنفی (

 يک مورد دهقانی) -کارگری
  

  18 کرمانشاه

  ساير 
مورد  2معيشتی/ صنفی (
  مورد) 2کارگری، دهقانی 

 2ت مالی و اعتباری(موسسا
 مورد)

شمار زيادی از اعتراضات کرمانشاه به 
های پس از زلزله و عدم مسايل و مصيب

رسيدگی دولت اختصاص دارد. تعدادی 
نيز به مساله بسته شدن مرزها، ممنوعيت 

مربوط  کولبری و اعتصاب بازاريان
  است.

کهکيلويه و 
  بويراحمد

18  
مورد  3معيشتی/ صنفی (

  مورد دهقانی) 2 -کارگری
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 مورد) 4ساير(

  17 بوشهر
مورد  11معيشتی/ صنفی (

 کارگری)
  

خراسان 
 رضوی

17  

 9(موسسات مالی و اعتباری 
  مورد)

کارگری و يک 6معيشتی/صنفی (
 مورد دهقانی)

  

  16 البرز

مورد  3معيشتی/ صنفی ( 
  کارگری) 

 5( موسسات مالی و اعتباری
 مورد)

  

  15 مازندران

مورد  4معيشتی/ صنفی ( 
  کارگری) 

 2موسسات مالی و اعتباری (
 مورد)

  

  15 يزد
مورد  5معيشتی/ صنفی (

  کارگری)
 مورد) 1ساير(

  

  14 قزوين
مورد  13معيشتی/ صنفی (

 يک مورد دهقانی) -کارگری
  

آذربايجان 
 شرقی

13  
مورد  9معيشتی/ صنفی (

 يک مورد دهقانی) -کارگری
  

  12 ايالم
مورد  9معيشتی/ صنفی (

 کارگری)
  

  9 مرکزی

  مورد کارگری) 7معيشتی/ صنفی(
 2موسسات مالی و اعتباری (

  مورد)
 مورد) 2ساير (

  

  9 همدان

  مورد کارگری) 5معيشتی/ صنفی(
 2موسسات مالی و اعتباری (

  مورد)
 مورد) 1ساير (

  

سيستان و 
 بلوچستان

6  
مورد  2معيشتی/ صنفی (

 کارگری)
  

  6 گلستان
مورد  3معيشتی/ صنفی (

  کارگری)
  ساير 
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موسسات مالی و اعتباری (يک  
 مورد)

  6 سمنان
مورد  5معيشتی/ صنفی (

 کارگری)
  

چهارمحال و 
 بختياری

   مورد دهقانی) 3معيشتی/ صنفی (  5

  5 هرمزگان
مورد  4صنفی (معيشتی/ 
  کارگری)

 ساير(يک مورد) 

  

   مورد کارگری) 3معيشتی/ صنفی(  4 اردبيل

  4 زنجان
  مورد کارگری) 3معيشتی/ صنفی(

موسسات مالی و اعتباری (يک  
 مورد)

  

  4 قم
  معيشتی/ صنفی 

موسسات مالی و اعتباری (يک  
 مورد)

  

   مورد کارگری) 1معيشتی/ صنفی(  1 خراسان جنوبی

   مورد کارگری) 1معيشتی/ صنفی(  1 شمالیخراسان 

  

  محتوای اعتراضات معيشتی

ی اعتراضات سهم عمده ،درصد 75با حدود  ،ت صنفی و مطالبات معيشتیااعتراضتر گفته شد همانطور که پيش
ای گستردهطيف  ،شوندی کار مربوط میبه نوعی به مسايل و مشکالت حوزهکه  هااين اعتراضدهند. را تشکيل می

 ،حق بيمه، اخراج، نوع قرارداد معوقه،به دستمزد و مطالبات  گيرد. اعتراضالبات را در بر میاز اقشار و مط
  ، بيکاران و...کارمندان، پزشکان، پرستارانرانندگان، ان، معلمان، اعتراضات کشاورز

توسط کارگران و يا واحدهای توليدی  درصد) 57حدود رد (مو 292، صنفی -حوزه معيشتیدر اعتراض  514از 
 به کشاورزان معترض مربوط است.  نيز  درصد) 10مورد (حدود 51و خدماتی صورت گرفته است. 

  

  

  5جدول شماره 

تعداد کل اعتراضات 
 معيشتی -صنفی

  بيکاران  معلمان  دهقانی/ مشکل آب  کارگری

514 292 51 25 6 
  

  مطالباتکيفی ارتقای سطح حرکت در جهت 
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طبقاتی يا  ترمطالبات آگاهانهسطح اعتراضی از سطح مطالبات اوليه به  هایارزيابی روند رشد يا اعتالی حرکت
های معترضان نيازمند شدن خواست ترتشخيص روند کيفیارزيابی کمی و آماری است. از سياسی دشوارتر 

با اين حال با  .است تریتحليل یيکردکارگيری روبهو  ترزمانی طوالنی یبازهبررسی در  ،تراطالعات دقيق
حرکت در يا نوعی فرارفتن از مطالبات اوليه و  ،مورد 166 در توانهای اعتراضی میحرکت یپيگيری روزانه

، امنيت شغلی و عدماعتراض به نوع قرارداد  را مشاهده کرد. ترمشخص ، اجتماعی يا طبقاتیت آگاهی سياسیجه
گيری تالش برای ارتباط، اعتراض نسبت به واگذاری واحد توليدی به بخش خصوصی، همکاراناعتراض به اخراج 

سياسی شدن مطالبه و خطاب قرار ، های معترضديگر اقشار و گروهپيوستن معترض، يا  با ديگر واحدهای توليدی
هايی با بيانيه، اعتراضی تجمعات درزنان  ، حضور پررنگدر شعارهاتر حاکميت نهای کالسياستدادن 

از  اعتراضات زنان به حجاب اجباری و يا سياسی، اعتراض به سرکوب و بازداشت های مشخص طبقاتیخواست
   اند.نظر قرار گرفتهبندی مداين دسته درهايی هستند که جمله شاخص

جزو مطالبات  ،کاره خواست برای بازگشت بدر و اعتراض به معوقات مزدی يا حق بيمه، اعتراض به تعطيلی واحد
  اند.اوليه لحاظ شده

  

  خالقيت اعتراضات و نقش سرکوب 

خودزايندگِی از يک سو و دستگاه سرکوب  و های روزمرهابتکارات و خالقيت ،در گذار از شرايط دشوار کنونی
ای کنندهتعييننقش  هاآن گيریهای اعتراضی و جهتروند حرکت یدر ادامهنظامی از سوی ديگر  امنيتی و و عنصر

سرکوب، درگيری و دستگيری های اعتراضی با از حرکت مورد 25 ،مورد بررسی یدر بازه .خواهند داشت
بوده، نظير  حاکميتايدئولوژيک های ديدگاهترين عريانتر محل صدور هايی که پيشتسخير حوزه همراه بوده است.

 یروزمرههای خالقيتنمونه از  راديکال اعتراضی شعارهایتبديل کردن آن به مکانی برای و نماز جمعه، 
  ی اخير بوده است.معترضان در سه ماهه

  

  ملتهب هایکانون

ترين استان ايران پس از اعتراضات دی ماه دانست. در اين استان، طيف استان خوزستان را بايد ملتهب -خوزستان
هستيم. دو کانون مهم اعتراضات کارگری، نيشکر سابقه شاهد گستردگی بیاز اعتراضات را با شدت و  وسيعی

خيابانی  و مستمر گستردهتظاهرات  و های طوالنیتپه و فوالد اهواز در اين استان قرار دارند که با اعتصابهفت
اعتراض به نوع قرارداد و عدم امنيت شغلی،  .دهندکارگری را به سوی هر چه کيفی شدن سوق می سطح مطالبات
اعتراض به اخراج همکاران، اعتراض ، در اعتصاب و اعتراض ن رسمی، پيمانی و قراردادیاهمراهی کارکن

 تر شدن شعارها را در اين دو مجموعه شاهد هستيم.و راديکال نسبت به واگذاری واحد توليدی به بخش خصوصی
سرکوب، ضرب و شتم اين دو مجموعه کارگری، هيچ پاسخی غير از  وجود استمرار اعتراضاتِ با اين حال با

با وجود موارد اندکی از ابراز همچنين اخراج، بازداشت و احضار به دادگاه از سوی حکومت داده نشده است. 
بزرگ کارگری هر دو مجموعه به طور مجزا و بدون  یاين دو مجموعه ،مشترک تمايل برای اتحاد و اعتراِض 

تپه همچنان ادامه دارد. اما در نيشکر هفت یعتراضات مجموعهاند. ايکديگر به اعتراض خود ادامه داده اب ارتباط
  کمرنگ شده است.  سال جديد اعتراضات کارگران و بازنشستگان گروه ملی صنعتی فوالد ايران در اهواز
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از  خارجچند واحد توليدی های حفاری و شرکت ،پااليشگاه، صنعت نفت، واحدهای توليدی وابسته به پتروشيمی
اين استان هستند. چند مورد اعتراضات بيکاران شهرها و  ديگر از جمله اعتراضات کارگری در حوزه نفت نيز

در مقابل واحدهای صنعتی کشاورزی و نفتی در اعتراض به عدم استخدام نيروهای بومی  روستاهای اين استان
  ش و تيراندازی همراه بوده است.ثبت شده است که در يک مورد با سرکوب شديد از سوی نيروهای ضد شور

در آغاز را های خوزستان تظاهرات گسترده عربتلويزيونی  یيک برنامه یاعتراضات شديد قوميتی که به بهانه
اعتراضات مناطق  های گسترده انجاميد.د و دستگيریهای خيابانی، سرکوب شديبرانگيخت به درگيری 97سال 
و تنها مورد  استبوده های اخير اعتراضات قوميتی گسترده در سالنشين در خوزستان نخستين مورد عرب

 ی اخير است.اعتراضات قوميتی ثبت شده در سه ماهه

التدريسی و نيز اعتراضات مالباختگان ، اعتراض معلمان حقهاراض و تجمعات کارگران شهرداریاعتچندين مورد 
آبی و ريزگردها که گريبان اين استان بحران الينحل کمن استان ثبت شده است. موسسات مالی و اعتباری نيز در اي

  ت.آتی اعتراض در اين استان اسهای از پتانسيل خيز ايران را گرفته استنفت

های جريانهای اعتراضی اين استان همچنان به شکل حرکتاعتراضات در خوزستان،  یاما با وجود طيف گسترده
  اند. دهند و نقطه تالقی مشترکی نيافتهمجزا به حرکت خود ادامه می

اختصاص آبی یآبی و ببه کماعتراضات استان اصفهان به کشاورزان معترض شرق اصفهان  یسهم عمده -اصفهان
را هم به اعتراض  هانکشاورزان شرق اصفساير ورزنه آغاز شد به تدريج  یاين اعتراضات که ابتدا از منطقهدارد. 
ن زنان به معترض از نظر تعداد، تداوم اعتراضات و پافشاری معترضان، پيوستگستردگی جمعيت  کشاند.

های خطاب قرار دادن سياستهای اعتراض و های کشاورزان اصفهانی در شيوهخالقيتهای خيابانی، راهپيمايی
روند کيفی شدن اعتراضات کشاورزان اصفهانی ه است. توجه بسياری به خود جلب کرد تر حاکميت در شعارهانکال

ها به اعتراضات کشاورزان ساير اقشار و گروه با اين حال در اين استان نيزتوان به طور روزانه مشاهده کرد. را می
با توجه به اما  ثبت شده است.)تنها در يک مورد اعتصاب بازاران اصفهان در حمايت از کشاورزان (اند. نپيوسته

های رسد اين مساله همچنان يکی از کانون، به نظر میاين استانهای اعتراضی و تداوم بحران آب در اين زمينه
 نمايندگان اصفهان در مجلس 1397فرودين ماه  26. به گزارش ايسنا، در خواهد بودهای جاری مهم التهاب در ماه

ميليون نفر جمعيت استان اصفهان در مردادماه ۵اتمام آب شرب با توجه به « ای خطالب به ريس جمهور،در نامه
خواهان تشکيل » سال جاری و همچنين استمرار خشکی زاينده رود و عدم وجود آب برای کشاورزان استان

  اند.اضطراری با حضور نمايندگان استان شده

ترين مناطق از صنعتی عنوان يکیبه کمرنگ اعتراضات کارگری در استان اصفهان  نقشنکته قابل ذکر ديگر،  
نيازمند ارزيابی است. عالوه بر اعتراضات دهقانی، موارد معدودی اعتراض کارگران تامل و قابل که ايران است

آهن اصفهان و يک مورد اعتراض سازی، يک مورد اعتصاب کارگران ذوبآهن، کارگران صنعت کاشیراه
  ثبت شده است.در اين استان مورد بررسی  یمعلمان در بازه

شهرهای مرزی مناطق شماری از های اخير ها و ماهدر هفته -های کردستان، کرمانشاه و آذربايجان غربیاستان
بنا به . اندبودهايران شاهد اعتصاب سراسری گسترده در اعتراض به بسته شدن مرزها و ممنوعيت کولبری غربی 

های غربی هزار کولبر در استان ٨٠ها حدود دليل بسته شدن مرز به ،مجلسدر  کردستانيکی از نمايندگان  یگفته
که «است  کردهتبديل  »به بحران خطرناک و بمب ساعتی«را کاری کولبران اند که موضوع بیشده کارايران بی

، در مصاحبه با وبسايت 1397فروردين  ٢٩ ،(رسول حضری نماينده سردشت» رودهر لحظه امکان انفجار آن می
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خودداری کرده آن حل برای  تالشبه اين مساله يا  پاسخگويیاز هر گونه اقدام برای تاکنون حاکميت . خانه ملت)
  توجه و تامل است. قابل هادر اين استانهای قومی تنشی سابقهکردنشين بودن منطقه و امری که با توجه به است. 

، زلزله بازماندگانبار و اوضاع وخامت کرمانشاه پس از چندين ماه یزدهعدم رسيدگی به مناطق زلزلهاعتراض به 
 است.بوده ناطق کردنشين ايران در مو اعتراض عامل ديگر نارضايتی 

ی مطالبات را به سطح ی کنونی ايران، پيگيری همهتضادهای جامعه و هاانبوه تنش -ن در استان فارسروکاز
 رسند.شود که دور از انتظار يا نامحتمل به نظر میهايی پديدار میکشاند. اين امر گاه در مناطق و حوزهها میخيابان
دارد (در سال  گرچه در استان فارس اعتراض به تقسيمات جديد کشوری سابقهکازرون از آن جمله است.  ینمونه

حضور هزاران نفر از مردمان )، اما در همين زمينه به وقوع پيوستهايی در شهرستان الر ناآرامی ١٣٨٨
تسخير نماز جمعه، سر دادن شعارهای جا پيش رفت که به تا آن اعتراض به تقسيمات کشوریدر  نروکاز ستانشهر

  و حضور نيروهای سرکوب و يگان ويژه انجاميد.  )شدنبه مسلح تهديد  مانند(تندروانه

  

  نيازمند توجه و بررسی ويژهيا  موارد منحصر به فرد

بندی اعتراضاتی طبقه یدر زمره ،با وجود تعداد اندک معترضاناعتراض به حجاب اجباری  -دختران انقالب
ممکن است که آن دهند. با وجودسوق میتری از نظر اجتماعی و سياسی گری را به سطح آگاهانهمطالبهکه  اندشده

بيان تنها و آن را  کنندنيا اقدامی سياسی تلقی  مطالبه یبه مثابه ، اعتراض به حجاب اجباری رادختران انقالب
های يکی از بنيان کهاينسبب  به، اما ارزيابی کنند خود حقوق اوليهتالش برای احقاق و و شهروندی خواستی انسانی 

تر و سطح کيفیگر بياناند و هم به سبب شيوه و شکل بروز اين خواست، ئولوژيک نظام حاکم را نشانه رفتهايد
کند. با اين را معنادار میبا آنان  شديد دستگاه حاکميتاعتراض هستند. امری که سرکوب و برخورد تری از جدی

آن با ساير مطالبات و مبارزات زنان نيازمند  افتنپيوند نيوجه کمی و از  اين اعتراضو استمرار حال عدم گسترش 
  تحليل و توجه است. 

سه در  اعتراضی بارترين حرکتديدترين و خشونتاعتراضات دراويش گنابادی در تهران ش -دراويش گنابادی
شدن  زخمیکشته و از سوی حکومت،  و خشونت سرکوباز  یی بااليدرجهبه کارگيری ماهه مورد بررسی است. 

های گسترده و نامعلوم بودن وضعيت دستگيرینيروهای ضدشورش، با معترضان  شدن درگيرشماری از دراويش، 
نيروهای انتظامی و پليس ضد شورش، به ويژه وح شدن تعدادی از رکشته و مجو نيز شدگان، دستگيراز بسياری 

بااليی به اين اعتراض امنيتی  یو همه جنبه ، همهودرشدن ماموران توسط يک اتوبوس و يک خو هزير گرفت یواقعه
لذا در شده و تلقی  شهروندی يکی از مطالباتاند. در اين نوشته خاستگاه حرکت اعتراضی دراويش گنابادی، داده

 یکه جرقهبا توجه به اين وجودا اين بندی شده است. بطبقه -و نه سياسی -ی مطالبات و اعتراضات اجتماعی دسته
و شان روشن کرد، کيشان دستگيرشدهرا خواست آنان برای آزادی يکی از هم 96زمستان يش در اودراعتراضات 

اين توان می ،بوده استامنيتی عيار تمام یو هجمهشديد حاکميت به اين اعتراض سرکوب ديگر پاسخ  یاز سو
  اعتراضات سياسی نيز به شمار آورد.  یاعتراض را در زمره

اين در تهران در های معترض گروهاقشار يا ش دی ماه، ساير زويش با خيااندک اعتراضات در یرغم فاصلهعلی
کم در سطح عينی، با اعتراضات دراويش همراهی و همدلی اندکی، دستو ها شرکت نکردند اعتراضات و درگيری

  . اندنشان داده
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پس از  یموسسات مالی و اعتباری در سه ماههبه  داراعتراضات دامنه -گذاران و مالباختگان نظام بانکیسپرده
های تهران، گيالن، خوزستان، خراسان رضوی، البرز، استانپرتعدد اعتراضی است.  یحوزهدی ماه دومين 

. حضور نداشاهد تجمعات اعتراضی مالباختگان بوده و زنجان همدان، قم و گلستانکرمان، لرستان، مازندران، 
معترضين و به ويژه حضور پررنگ زنان در اين تجمعات که گاه نقش رهبری کننده يا های مداوم خانواده

 ا بر عهده دارند، جالب توجه است. ی شعارها رکنندههدايت

 اندستتهیی از رشد فزاينده های نهادهای رسمی و کارشناسان اقتصادی و اجتماعیارزيابی -دستان شهریتهی
در مصاحبه ويژه با تلويزيون  1396(رئيس کميسون اجتماعی مجلس در فروردين ماه  دارد حکايتشهری در ايران 

ميليون نفر 20درصد جمعيت و حدود  35را  کشور نشينان شهری درآمار حاشيه رسمی جمهوری اسالمی ايران
با اين حال،  .)ارزيابی کردن نفر يوميل 19، 1396اين آمار را در تيرماه و شهرسازی نيز وزير مسکن  ،اعالم کرد

اين اعتراضات همگی مورد بوده است.  9دستان شهری تنها مورد بررسی سهم اعتراضات تهی یدر سه ماهه
مورد،  3(تهران  گرانه شهرداری بوده استهای سرکوبمربوط به تجمع يا اعتراض دستفروشان نسبت سياست

از  نظرصرف ،ترتيببه اين يک مورد). ام اردبيل و چابهار هر کد ،اصفهان شهرِ مورد، اراک، شاهين 2کرج 
توان گروه خاموش اعتراضات سه را میاين گروه  در يک نگاه کلی، »دستان شهریتهی«تعريف دقيق مفهوم 

تجمعات  ، به ويژه دراين دستفروشانو متشکل شدن سازماندهی  ی. با اين حال بررسی نحوهر دانستياخ یماهه
   و کرج نيازمند توجه است.در تهران شکل گرفته اعتراضی 

های صنفی قلمداد کرد. گرچه ترين حرکتمان را شايد بتوان يکی از متشکللاعتراضات مع -معلمان معترض
نيست، اما چه از نظر جنس  چشمگيرچندان اعتراضات  آمار کلی در قياس بااعتراضات معلمان نيز از نظر تعداد 

چندين توجه است. و سياسی قابل سمت خواست مشخص طبقاتی حرکت بهو چه از وجه سطح کيفی مطالبات،  و
مورد بررسی ثبت شده  ینيز در بازهالتدريسی مناطق مختلف ايران معلمان حقمورد اعتراض، اعتصاب و تجمع 

  مشخص نيست. ديگر با يکاين اعتراضات هماهنگی  و اما ميزان ارتباط ،است

  

دست به بار  12 ،آهن در نقاط مختلف ايرانراهو کارکنان مورد بررسی کارگران  یدر بازه -آهنراهکارگران 
کنندگان کوچک هستند، های اعتراضی زدند. گرچه اين اعتراضات از نظر شمار شرکتاعتصاب و برپايی تجمع

آهن کارگران راه و هماهنگ زماناعتصاب هم و نيزها در شهرهای مختلف اما تکرار آناند، و بازتاب زيادی نداشته
به ثبت رسيده آهن توسط معترضان دو مورد مسدود کردن خطوط راهدر  شهر ايران جالب توجه است.در چند 

  . است

 

  ؟اعتراض سرزمينيا  الجزاير اعتراضیمجمع ای مجزا،هجزيره

های حرکت یارزيابی روند و مسير آينده یشماری را در زمينههای بیپرسش ،توصيف آماری اعتراضات
در يک شمای کلی، دهد که نشان می های اعتراضیی حرکتپيگيری روزانه .دهدروی ما قرار میپيشاعتراضی 

که  بخشوحدت فاقد عناصرِ ظاهر بههايی جزيرههای اعتراضی کنونی در مجراهايی مجزا جريان دارند. حرکت
کم در دست ،دنبال کردن خط سير اعتراضات ستند.ارتباط با ديگری در پی اهداف و مطالبات خود ههر کدام بی

الجزاير مجمعنوعی های منفک به جزيره تبديل شدن اين احتمالِ  هایی نشانهدهندهبازتابهای پرالتهاب، کانون
تواند منجر به جهشی کيفی در می هاآنافزايش روزافزون کميت اعتراضات و خودزايندگی آيا اما  .استاعتراضی 
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ی حلقهالزم برای بدل شدن به  ظرفيتکدام حوزه دارای شود؟  در ابعاد سرزمينی اعتراضی ايرانهای حرکت
آيا صرف سرايت سريع يک شعار از يک است؟ و همگانی کردن آن  ی اعتراضاتوندزنندهعنصر پياتصال و 

تواند شاهدی بر آغاز حرکت به سمت مطالبات مشترک در جهت منافع مشترک نقطه جغرافيايی به نقطه ديگر می
آگاهی سياسی يا طبقاتی در غياب ها، به آنگويی پاسخدر  اشو ناکارآمدی حاکميت روزافزون هایآيا بحرانباشد؟ 
آيا در غياب يک عنصر  بيانجامد؟حاکميت تواند به فروپاشی يا تغيير سياسی مشترک میی و برنامهخواست و يک 
های اعتراضی اعتراضات ممکن است به فرسايندگی و نااميدی جنبشی فزايندهو تکرار بخش، روند شتابان انسجام

  ؟منتهی شودها در برابر دستگاه سرکوب گسيختگی آنهمو در نهايت از


