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جامعهشناس و استاد دانشگاه

مطالبهگری در ایران چگونه باید باشد؟
و اکنون مطالبهگری چه سمت و سویی
پیدا کرده است؟
شاید این پرســش دغدغه این روزهای بسیاری از اهالی فکر و حتی
 1مردم باشــد .اما در کنار ضرورت طرح این پرســش ،امروزه بسیاری
از تحلیلگــران اجتماعــی از «تغییــرات مطالبات در ایران» ســخن
میگویند و میپرســند چه عواملی میتواند باعث تغییر جنس مطالبات در
یــک جامعهشــود؟ این در حالی اســت که مــن معتقدم نمیتــوان گفت که
جنس و ســطح مطالبات مردم در جامعه امروز ایران عوض شــده است .اما
شــاید بتوان اینگونــه تحلیل کرد که جامعــه ما این روزها ،بــا تغییرات جدی
مواجه اســت و این تغییرات را باید پیامد «تغییر کنشگران اجتماعی ایران»
دانست.
منظور از «کنشگران اجتماعی» آن بخشی از جامعه است که پیش
 2از ایــن در روندهــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی
تعیینکننــده و مؤثــر بودنــد مثــل «جامعــه مدنــی» و «طبقــه
متوسط».
امــا بــه نظــر میرســد در جامعــه امــروز مــا ،کنشــگران تغییــر کردهاند و
«گروههای حاشــیهای» بــه صف مقــدم مطالبهگری وارد شــدهاند و منازعه
بیــن دو گروه «طبقات پایین و حاشــیهای» با «ســاختار قدرت» شــکل گرفته
اســت که اتفاقاً هر دو نســبت به «جامعه مدنی» و «طبقه متوسط» پتانسیل
بیشتری برای ابراز خشونت دارند.
در ایــن فضــا «جامعــه مدنــی» و «طبقــه متوســط» از آنجــا کــه تمایلــی
بــه خشــونت نــدارد ،ســکوت پیشــه کــرده اســت .بنابرایــن ،مــا اکنــون در
وضعیتــی قــرار داریم کــه تنها دو گــروه اعم از گروه نخســت؛ اقشــار محروم،
تهیدســتان ،حذفشــدگان و آنان کــه به لحــاظ اقتصادی وضعیت بســیار
بغرنجــی دارنــد و گــروه دوم؛ ســاختار قدرتی که ســعی در به حاشــیه راندن
ایــن گروههــای بیصــدا دارد ،در عرصــه کشــور بهطــور عمــده نقشآفرینی
میکنند.
در جریــان غیبت «جامعــه مدنی» نیروهای جدیــدی وارد عرصه
 3تحوالت جامعه شدهاند که همان طبقات محرومتر و حاشیهایتر
جامعه هســتند که پیشتر نقش چندانی را در روندها نداشتند ،اما از
آنجــا کــه امــروز درگیر مشــکالت ســخت معیشــتی شــدهاند و بیشــتر از بقیه
گروهها آســیبپذیر هســتند ،نســبت به این اوضــاع اقتصادی و معیشــتی از
خود عکسالعمل نشان میدهند.
در نتیجه غیبت جامعه مدنی و ســکوت طبقه متوســط ،نظام با «بحران
کارآمــدی» مواجه شــده اســت .اگر تا پیــش از این ،جامعه مدنــی ،گروههای
مرجــع و طبقــه متوســط میتوانســتند در روندهــای اقتصــادی ،اجتماعی و
فرهنگــی مداخلــه کــرده و اثرگــذار باشــند ،پس از بــه عقب راند ه شــدن این
گروههــای مؤثــر اجتماعی ،نوعی جابهجایــی بین نیروهــای تأثیرگذار اتفاق
افتاد .با عقبنشــینی جامعه مدنی و طبقه متوســط ،حاال این اقشار محروم
و گروههای به حاشــی ه رانده شده هســتند که میدان مطالبهگری را در جامعه
امروز ایران بهدست گرفتهاند.
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مطالبهگری در ایران
چه سمت و سویی پیدا کرده است؟
ناتوانی نظام سیاســی در تأمین معیشــت مــردم در همه گروههای
 4مختلف اقتصادی ،مشــکل جدیدی در کشور ما نیست؛ بویژه اینکه
مــا در چند دهه اخیر ،بــا یک نظام برنامهریــزی ناکارآمد اقتصادی
مواجه بودهایم و با توجه به روابط گســیخته مــا با دنیا و تحریمها پیدرپی ،در
یــک حصــر اقتصــادی قــرار گرفتهایــم .بنابرایــن نتوانســتهایم با دنیــا رابطه
اقتصادی پویایی داشته باشیم .به همین دلیل است که با وجود همه تالشها
و وعدههایــی کــه از اول انقــاب داده میشــد کــه ما بایــد از وابســتگی به نفت
نجــات پیــدا کنیــم ،ولــی در عمــل ،نتوانســتیم اقتصــاد دیگــری را جایگزین
اقتصادی مبتنی بر نفت کنیم.
امســال ،دولــت «اقتصــاد بــدون نفــت» را در برنامــه خــود دارد و
« 5اقتصــاد مبتنی بر مالیات» را جایگزین آن کرده اســت؛ که البته باز
مبتنــی بر تولید نیســت؛ چون اساســاً اقتصاد ما نتوانســته در عرصه
جهانی غیر از محصول نفت یا پتروشــیمی در حوزههای دیگر ،ورود مؤثر پیدا
کند .منظور این است که اقتصاد ما ،اقتصاد پویایی نیست و این یافته جدیدی
نیست .ما هیچگاه رشد اقتصادی مطلوب نداشتیم؛ هر چند در دورههایی که
تــا حدی روابط مان با دنیا بهبود یافته بود تغییراتی در شــاخص اقتصادی ما
به وجود آمد و افقهایی برای بهتر شــدن اقتصاد ایجاد شد ولی متأسفانه آن
مسیر باز هم کور شد و در عرصه اقتصادی به وضعیت کنونی رسیدیم و امروز
کــه بــا تحریمهــای شــدیدتری هم مواجــه هســتیم ،در عرصــه اقتصــادی با
چالشهای بیشتری هم مواجه شدهایم.
«طبقــه متوســط» بــا وجــود اینکــه هــر روز خــود را در وضعیــت
 6بغرنجتــری در مقایســه بــا قبــل میبینــد و معیارهای معیشــتی و
اقتصــادیاش را از دســت داده اســت امــا همچنــان نســبت بــه
آرمانهایــش متعهد اســت .اینکه اکنــون طبقات فرودســت و پایین جامعه
بیشتر در خط مقدم مطالبهگری و کنشگری اجتماعی قرار گرفتهاند ،بهدلیل
مشــکالت معیشتی گســترده طبقه متوســط نیست بلکه مســأله نبود شرایط
الزم برای کنشگری طبقه متوسط و جامعه مدنی است.
پــس از آبــان « 98جامعه مدنــی» تحرک نســبی خــود را بازیافت؛
 7هرچنــد کــه ایــن تحــرک گســترده نبــود .بهعنــوان نمونه بخشــی از
هنرمندان ،حقوقدانان و ...قصد داشتند مراسم ختمی را در چهلم
جانباختگان آبان  98برگزار کنند اما چون شرایط فراهم نبود و جامعه مدنی
میدانســت که در عمل نمیتواند در شــرایط فعلی نقشــی ایفا کند؛ بنابراین
همچنان برای کنشگری اجتماعی مؤثر در شرایط انتظار باقی مانده است.
این روزها ،ساختار قدرت در مواجهه با رقبای خود (آنان که قدرتش
 8را به چالش میکشند) بیشتر رویکرد «طرد» و «به حاشیه راندن» را
در دســتور کار دارد و بهدنبــال نمایــش قــدرت در ســطح خیابانها
اســت؛ گویــی جنس قــدرت امــروز ،قــدرت اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعی
نیســت .در چنیــن فضایــی ،گفتوگــوی ســاختار قــدرت بــا جامعــه وجهــی
غیرسیاسی به خود گرفته است .از این رو ،طبیعتاً نیروهایی طرف گفتوگوی
ســاختار قدرت قــرار میگیرند کــه از جنس خــودش باشــند .بنابراین ،طبقه
متوســط ترجیــح میدهــد در ایــن بین ســکوت کند چــون خشــونتگریزی و
اقتدارگریــزی ویژگــیاش اســت و نمیخواهد ثبــات امنیتی کشــور مخدوش
شود و طالب اصالح و تغییراتی است.
بــه این اعتبار اســت کــه معتقدم «جنس» و «ســطح» مطالبــات در ایران
امــروز تغییــر نکرده اســت بلکه این کنشــگران اجتماعــی و بازیگــران میدان
مطالبهگــری در ایــران هســتند کــه تغییــر کردهاند .از اینرو اســت کــه صدای
گروههــای طــرد و بــه حاشــیهرانده شــده را بیــش از پیــش و رســاتر از گذشــته
میشــنویم و «ســکوت عمیــق طبقــه متوســط» و «غیبــت طوالنــی جامعــه
مدنی» را بیشتر از همیشه حس میکنیم.

