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دیدار با جنبشی از آینده
جامعهشناسیاعتراضهایسپردهگذاران:بهسوینسلجدیدیازجنبشهایاجتماعی

 به سوی نسل سوم جنبش های اجتماعی 
در ادبیــات جامعه شناســی میــان دو نســل »جنبــش« 
ــل اول  ــوند. نس ــل می ش ــز قائ ــش« تمای ــه جنب و »نظری
نظریه هــای جنبــش یــا جنبش هــا بــر شــکاف های 
اقتصــادی متمرکــز بــود. در ایــن جنبش/ نظریه هــا 
کنشــگران اجتماعــی براســاس جایگاه  شــان در ســاخت 
ــی  ــد. در یک ــش می زدن ــه کن ــت ب ــه دس ــی جامع طبقات
ــی  ــا حرکت های ــون ام ــته تاکن ــرن گذش ــر ق ــه  آخ دو ده

اجتماعــی پدیــد آمــد کــه در آن افراد 
فــارغ از خاســتگاه طبقاتــی و حــول 
شــکاف ها و مســائلی فرهنگــی 
می گرفتنــد.  شــکل  اجتماعــی 
ادبیــات ســابق بــه انــدازه کافــی 
گویــا نبــود و بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــی ب ــای نوین ــخن از جنبش ه س
میــان آمــد کــه ماهیتــی اجتماعــی 
فرهنگــی دارنــد. اکنــون امــا مــا 
در ده هــا اعتــراض ســپرده گذاران 
بانک هــا و موسســات خصوصــی بــا 
حرکت هایــی مواجهیــم کــه اگرچــه 
بــا خاســتگاهی  را  حرکت شــان 
از حقــوق شــخصی خــود آغــاز 

ــی  ــی و حت ــای اجتماع ــوق و معن ــه حق ــا ب ــد ام می کنن
حقــوق اساســی متعــددی داللــت می دهنــد و دســت کم 
از ایــن جهــت ویژگی هــای یــک جنبــش اجتماعــی را دارا 

ــتند. هس

 معانی اجتماعی جنبش های نسل سوم
در الهیــات اســامی کســی کــه در راه دفــع حقــوق خــود 
)ازجملــه حقــوق مالــی( کشــته می شــود، پــاداش شــهید 
را دارد. ایــن بــه ایــن معناســت کــه دفــاع افــراد از حقــوق 
خصوصی شــان نیــز جنبــه و معنــای اجتماعــی و عمومــی 
دارد. بــا ایــن حــال ایــن اعتراض ها پیام هــای اجتماعی ای 

بیــش از ایــن را بــرای مــا مخابــره می کننــد.
ــق  ــازار ح ــا ب ــرمایه داری ی ــاد س ــن اقتص ــای بنیادی مدع
ــم  ــه می دانی ــور ک ــت. همان ط ــی اس ــت خصوص مالکی

ــادی  ــش اقتص ــن گرای ــای ای ادعاه
دســت کم در ســه و نیــم دهــه اخیــر 
به طــور فزاینــده ای درحال گســترش 
در ســطوح عالی مدیریتی در کشــور 
ــات  ــون مقام ــه هم اکن ــت. اگرچ اس
ا جرایــی اندکــی بــه صراحــت بــه ایــن 
ایدئولــوژی اقتصــادی بــاور دارند، اما 
هســتند کســانی در سطوح مدیریت 
عالــی وزارتخانه هــا کــه بــه صراحــت 
از اقتصــاد ســرمایه داری دفــاع کــرده 
و آن را تنهــا راه حــل مشــکات 
 . ننــد ا می  د کشــور  ی  قتصــاد ا
اعتراض هــای متعدد ســپرده  گذاران 
بــا هــر زمینــه و شــعاری، در مقدمــه  
ــل  ــوری را حم ــل مح ــک اص ــود ی خ

می کنــد: نهادهــای اقتصاد ســرمایه داری همچــون بانک، 
ــت  ــرای مالکی ــی ب ــچ اهمیت ــان، هی ــم شعارهایش علی رغ
خصوصــی قائــل نیســتند. اگرچــه ایــن گــزاره، بــاوری بــه 
نســبت عمومــی اســت کــه در تحلیــل افــکار عمومــی از 
نــرخ بــاالی ســود و نــوع قراردادهــای بانکــی، قراردادهــای 
بیمــه و ماننــد آن قابل مشــاهده اســت امــا فریــاد زدن  ایــن 
بــاور در هــر کــوی و بــرزن، از ابتــکارات معنایــی ایــن گونــه  
جدیــد از حرکت هــای اجتماعــی اســت. ایــن حرکت  هــا 
بیــش از هــر کتــاب یــا نظریــه ای، بــه طــرز بی ســابقه ای، 
اعتمــاد عمومــی بــه بانک هــا و دســت کم بانک هــای  
خصوصــی را فــرو ریختــه اســت. تجمع هــا و تحصن هــای 
متعــدد، بســان اســتدالل هایی ایســتاده بــا زبانــی مملــو 
از المان هــای حــاوی همــدردی، تجربــه  ناکامــی ناشــی از 

اعتمــاد بــه بانــک  یــا دســت کم بانک هــای خصوصــی را 
ــد. ــاد می زن فری

ــای  ــه بانک ه ــی ب ــاد عموم ــزان اعتم ــی از می ــچ پایش هی
بــه علــت  نــدارد، همچنان کــه  خصوصــی وجــود 
ــم  ــردم به رغ ــی، م ــای خصوص ــه  بانک ه ــترش بی روی گس
بی  اعتمــادی بــه ایــن بانک هــا کمتــر گزینــه جایگزینــی 
ــوان  ــنی می ت ــه روش ــال ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــار دارن در اختی
ــزان  ــن می ــل اول و دوم، ای ــای نس ــد جنبش  ه ــی ش مدع
از اســتدالل های موثــر در زمینــه یــک 
موضــوع، و در این جــا ناکارآمدی نظام 
بانکــی را نــه در طــول یــک ســال، بلکه 
در طــول یــک دهــه هم نمی توانســتند 
در جامعــه منتشــر کــرده و بــه معرفتــی 

اجتماعــی تبدیــل ســازند.
ــر معانــی ای کــه مــردم از ایــن  عاوه ب
جنبــش  دریافــت کرده انــد، مســئوالن 
دولتــی هــم در عــداد مخاطبانــی 
هســتند کــه پیام هــای متعــددی 
را از ایــن حرکــت دریافــت کــرده یــا 
خواهنــد کــرد. ناآرامــی بــرای مدیــران 
محافظــه کار یــک خــط قرمــز اســت. 
ــوی  ــه نح ــه ب ــش جامع ــه آرام ــا ب آنه
اعتیــادوار عاقــه نشــان می دهنــد و حتــی حاضرنــد ایــن 
آرامــش را از راه رکــود فراگیــر به دســت بیاورند. هر اعتراضی 
ــدازد.  ــو می ان ــراس و تکاپ ــه ه ــه کار را ب ــران محافظ مدی
ــتند  ــی نیس ــای دوراندیش ــه آدم  ه ــه کاران اگرچ محافظ
امــا عمیقــا بــه رفــع و رجــوع مســائل اکنونی شــان عاقــه 
دارنــد. وقتــی در اوایــل دهــه هشــتاد، مدیــران اقتصــادی 
و... بــرای ایجــاد بانــک خصوصــی، متــن مصــرح قانــون 
اساســی را نادیــده می گرفتنــد، پیامدهــای اجتماعــی ای 
را کــه یــک و نیــم دهــه بعــد ایــن اقدام شــان بــه بــار خواهــد 
ــاید در روی  ــورت ش ــن ص ــد. در ای ــدس نمی زدن آورد، ح
آوردن بــه الگوهــا و نهادهــای اقتصــاد ســرمایه داری کمــی 
ــه  ــا اگرچ ــن اعتراض ه ــد. ای ــتری می  کردن ــاط بیش احتی
نمی توانــد فرآینــد موجــود را اصــاح کنــد امــا شــاید بتواند 
برخــی مســئوالن دولتــی را در هنــگام دویــدن بــه ســمت و 
ســوی اقتصــاد ســرمایه داری، کمی به 
فکــر فــرو ببــرد. هشــدار بــه مســئوالن 
جمهــوری اســامی در ارتبــاط بــا میــل 
فزاینــده به اقتصــاد ســرمایه داری معنا 
و پیامــی اســت کــه دســت کم در حــال 
ــی  ــت اجتماع ــچ حرک ــر، در هی حاض
ــی  ــود. برخ ــد نمی ش ــری بازتولی دیگ
ــه  ــام ب ــت تم ــا صراح ــان ب اقتصاددان
مســئوالن جمهــوری اســامی توصیــه 
قانــون  تغییــر  بــه  می کننــد کــه 
اساســی فکــر کننــد تــا بتواننــد از 
بنــد آخریــن مقاومت هــا در برابــر 
ــد.  ــور کنن ــرمایه داری عب ــاد س اقتص
جنبش هــای اجتماعــی، دانشــجویی 
و زیســت محیطی متعددی در حاشــیه  
ــاد  ــه اقتص ــر ب ــئوالن موث ــی مس ــاختارمند برخ ــل س تمای
ســرمایه داری، دربــاره برخــی معلول هــا یــا مســائل فرعــی 
واکنــش نشــان می دهنــد؛ روحانیــت دعوت امــام خمینی 
بــرای مقابلــه بــا اقتصــاد ســرمایه داری را پاســخ چندانــی 
نمی دهــد؛ بعیــد اســت کســی پیــدا شــود کــه یــک خطبــه 
نمــاز جمعــه یا ســخنرانی مذهبــی را به یاد بیــاورد که حتی 
در حــد لفــظ و شــعار، بــه تکاثــر کنونــی ناشــی از اقتصــاد 
ســرمایه داری تاختــه باشــد. بحث هــا اغلــب حول مســائل 
سیاســی اســت و در میــان معــدود صداهــا و حرکت هــای 
ــمت  ــه س ــت ب ــت حرک ــی کلی ــود، کس ــی موج اجتماع
ــث  ــی مباح ــد. حت ــد نمی کن ــرمایه  داری را نق ــاد س اقتص
حــول اقتصــاد مقاومتــی نیــز بــه گونــه ای تقریــر می شــود 
کــه از آن مقاومــت در برابــر ســرمایه داری داخلــی برداشــت 

ــت زدگی و  ــی از سیاس ــر ناش ــود فراگی ــن رک ــود. در ای نش
ــتند  ــوم هس ــل س ــای نس ــن جنبش ه ــه کاری، ای محافظ
کــه صریح تریــن و پیشــروترین هشــدارها را دربــاره  قرابــت 
ــرمایه داری  ــاد س ــامی و اقتص ــوری اس ــی جمه احتمال
ــای  ــت، حرکت  ه ــر روحانی ــی اگ ــد. حت ــرح می کنن مط
دانشــجویی و دیگــر کنشــگران اجتماعــی، بــه دلیــل 
محافظــه کاری فراگیــر، این معترضــان را تنها بگذارند. یک 
دهــه بعــد کــه اغلب موضوعات سیاســی و سیاســت زده اما 
داغ ایــن روزهــا بــه فراموشــی ســپرده  می شــود، اهمیــت 
هشــدارها و معانــی نقادانــه  ایــن جنبش هــا  بیشــتر و بهتــر 

روشــن خواهــد شــد.

 جنبش های نسل سوم و رسانه ها 
 در جنبش هــای نســل ســوم نیــز مانند اغلــب جنبش های 
ــی  ــش مهم ــی نق ــبکه های اجتماع ــت و ش ــر اینترن متاخ
دارد. آنهــا بــه خوبــی از ایــن رســانه ها بــرای برقــراری ارتباط 
و انتقــال پیــام بهــره می  جوینــد. در میان انواع شــبکه های 
ــه نرم افــزار پیام  رســان موبایلــی  اجتماعــی آنهــا بیشــتر ب
گرایــش دارنــد. بررســی پیام هــای موجــود در چنــد گــروه 
و کانــال مرتبــط بــا ایــن حرکت هــا نشــان می دهــد بدنــه 
فعــال ایــن حرکــت اغلــب مــردم عــادی هســتند که بیشــتر 
از بازنمایــی زندگی شــان در اینســتاگرام یــا تولیــد جماتی 
بــه ســبک بــزرگان در توییتــر، عاقه مندنــد حرکت و کنش 
اجتماعــی خــود را پوشــش بدهنــد، تجربیات شــان را 
منتقــل کننــد و حاصل مطالعات راهگشای شــان در زمینه 
امکان هــای قانونــی و ارتباطــی بازپس گیــری حق شــان را 
بــه اشــتراک بگذارنــد. اینســتاگرام طبقــه متوســط بــه بــاال 
و مرفــه محــل بازنمایــی بهــره کاربــران از ســرمایه و ثــروت 
اقتصــادی اســت؛ توییتــر طبقــه متوســط و تحصیلکــرده 
بیشــتر محــل انتشــار جماتــی حاکــی از ســرمایه  خــرد و 
دانشــی اســت کــه ایــن طبقــه بــرای خــود قائــل اســت. 
ایــن حرکت هــای اعتراضــی امــا بخشــی از طبقــه متوســط 
و طبقــه محــروم رســانه را تنهــا و تنهــا بــرای تمرکــز بر کنش 
اجتماعــی خــود می خواهــد و ایــن به اعتراض هــای مذکور 
کمــک می کنــد کــه بیشــتر از دیگــران رســانه را برای بســط 

خــود اســتفاده کند.
نحــوه کاربــرد رســانه در ایــن جنبش هــا نیــاز بــه 
ــب  ــی در اغل ــن ویژگ ــاال ای ــا اجم ــتر دارد ام ــه بیش مطالع
پست های شــان پدیــدار اســت کــه آنهــا بیشــتر از تولیــد 
پیــام رســانه ای بــا هــدف ترویــج خود یــا ایده های شــان، در 
پی پیشــبرد کار خودشــان در مســیر دریافت حقوق شــان 
هســتند. برخــاف جنبش هــای نســل اول کــه اغلــب در 
پــی بازتولیــد خودآگاهــی طبقاتــی در رســانه های پرحجم 
)کتاب  هــای فکــری، رمــان و جــزوه( بودنــد؛ برخــاف 
جنبش هــای نســل دوم کــه در پــی انتشــار پیام هــای 
ــانه  ــان در رس ــی جنبش ش ــی و بازنمای ــی فرهنگ اجتماع
بودنــد، هــدف اولیــه جنبش هــای نســل ســوم معطــوف 
به پیشــبرد مســیر خودشــان در کســب حقوق شــان است.
ــه کاری  ــا محافظ ــا ب ــمی ام ــانه های کان و نیمه رس رس
تمــام ایــن حرکت هــا را نادیــده می گیرنــد. اگرچــه ممکــن 
اســت گاهــی برخــی اعتراضــات را »گــزارش« کننــد اما این 
ــت  ــت« کلی ــوی »روای ــمت و س ــه س ــچ گاه ب ــانه ها هی رس
ــانه های  ــور از رس ــد. منظ ــش نمی رون ــا پی ــن جنبش ه ای
رســمی در اینجــا ســایت ها و خبرگزاری  هــای معتبــر 
ــدد  ــات متع ــرا اقدام ــت. چ ــدا و سیماس ــن ص و همچنی
ــود؟  ــه می ش ــده گرفت ــانه ها نادی ــا در رس ــن حرکت ه ای
بخشــی از ایــن دالیــل امنیتــی و سیاســی اســت. چنــدی 
پیــش یــک روزنامه نــگار بــا محافظــه کاری صریــح در یکــی 
از صفحه هــای اجتماعــی خــود نوشــت: »هیچ وقــت 
ــرده  ــرم نک ــی و ش ــاس خفگ ــور احس ــانه این ط درکار رس
بــودم؛ مالباختــگان کاســپین، ثامن الحجــج و افضــل 
ــم،  ــکاس ده ــان را انع ــد دردش ــاس می کنن ــوس التم ت
نمی توانــم.« تهدیــد بــه خفگــی بخشــی از ایــن رســانه  را به 
ناتوانــی در بازتــاب مســائل این جنبش ها کشــیده اســت. 

بــا ایــن حــال تمــام ایــن نادیــده گرفتــه شــدن به این فشــار 
بازگشــت نمی کنــد. سیاســت زدگی و یــک درصــدی 
شــدن رســانه ها بــه لحــاظ اجتماعــی، بــه رســانه ها ایــن 
امــکان را نمی دهــد کــه پیگیــر مســائل طبقــات محــروم 
ــا اختــاف  جامعــه باشــند. آنهــا کوچک تریــن ائتــاف ی
ــا از  ــد ام ــر می کنن ــرده و تیت ــال ک ــتمداران را دنب سیاس

ــد. ــرباز می زنن ــی س ــای عموم ــن اعتراض ه ــت ای روای
بــا ایــن همــه ایــن حرکت هــا نســبت بــه اهمیــت 

الیــی  با هــی  گا آ د خو نه  رســا
دارنــد. صفحه هــای مرتبــط بــا 
ایــن اعتراض هــا در شــبکه های 
ز  ا م  و ا مــد به طــور  عــی  جتما ا
مشــارکت کنندگان در حرکت هــا 
ی  نه ها رســا بــا  هنــد  ا می  خو
ــا و  ــه و پیام ه ــاط گرفت ــف ارتب مختل
مطالبات شــان را منتقــل کننــد.

 جنبش هــای نســل ســوم و 
ــت سیاس

پرســش دیگــر ایــن اســت کــه 
حرکت هــای اعتــراض چــه نســبتی 
بــا امــر سیاســی دارنــد؟ همان طــور 

ــا از  ــن حرکت ه ــد ای ــه ش ــر گفت ــای قبل  ت ــه در بخش ه ک
خاســتگاه حق خصوصی برخاســته و پیگیری آن را مد نظر 
دارند. این معطوف به هدف بودن شــان باعث شــده کمتر 
نســبت به شــکاف های سیاســی موجود موضع معناداری 
داشــته باشــند. نــوع جهت  گیــری ایــن حرکت هــا، 
مضحکــه بــودن طیف بنــدی جریان هــای سیاســی و 
ــه رخ  ــب را ب ــرا    اصاح  طل ــل اصول گ ــی ازقبی دوگانه های
می کشــد. بــا ایــن حــال ایــن بــه معنــای سیاســت زدایی 
شــدن ایــن جریان هــا نیســت. آنهــا دربــاره وجــوه مختلــف 
امــر سیاســی، همچــون توزیع قدرت و تاثیر توزیــع ثروت از 
توزیــع قــدرت و دیگر مســائل اقتصاد سیاســی و همچنین 
کارآمــدی ســاختارها و مدیــران اقتصــادی و قضایــی، 
حرف هــا و نقدهــای متعــددی را مطــرح می کننــد. 
تحصــن 33 روزه  جمعــی از ایــن ســپرده  گذاران در مقابــل 

ــه  ــوه قضایی ــماره 2 ق ــاختمان ش س
درحالــی کــه یکــی از آرام  تریــن 
ی  ض هــا عترا ا نی تریــن  طوال و 
ــود،  ــر ب ــال اخی ــی در چندس عموم
حــاوی پیام هــا و پاکاردهایــی بــود 
کــه نقدهــای سیاســی متعــددی را 

مطــرح می کــرد.
شــعارهای تجمع هــا البتــه بیشــتر از 
گفتارهــا و پاکاردهــای ارائه شــده 
در تحصــن تهــران، وجــه احساســی 
و هیجانــی دارنــد. ارزیابــی ایــن 
شــعارها نیازمنــد تدویــن و گــردآوری 
تعــداد قابــل توجهــی از آنهاســت 
ــعارها  ــن ش ــوان ای ــاال می ت ــا اجم ام
را بــه چنــد دســته  کان تقســیم کرد: 

ــد و  ــود، نق ــع موج ــزارش وض ــون گ ــا مضم ــعارهایی ب ش
ــئوالن  ــه مس ــعارهایی علی ــکل، ش ــع مش ــل رف ــه راه ح ارائ
ــزی و  ــک مرک ــادی و بان ــئوالن اقتص ــه مس ــا، علی بانک ه
ــایر قــوا.  ــا س ــت ی ــه دول ــعارهایی علی دســت آخــر نیــز ش
اگرچــه ماهیــت رویکــرد ایــن اعتراض هــا بــه امــر سیاســی 
بــه کلــی متفــاوت اســت اما شــبکه های اجتماعی وابســته 
ــای  ــب گرایش ه ــی برحس ــمی، گاه ــانه های رس ــه رس ب
سیاسی شــان برخــی شــعارهای ایــن تجمع هــا را پوشــش 
ــف  ــی مخال ــبکه های اجتماع ــانه ها و ش ــد. رس می  دهن
دولــت می کوشــند رفتارهــا و شــعارهای ضددولتــی در این 
حرکت هــا را برجســته کننــد؛ همیــن بازنمایــی گزینشــی 
ــای  ــد و کنش ه ــی می گیرن ــاب پ ــانه های ضد انق را رس
ــانه های  ــد. رس ــی می گیرن ــا را پ ــن حرکت ه ــام ای ضد نظ

ــه  ــن زمین ــد در ای ــح می دهن ــتر ترجی ــت بیش ــوادار دول ه
ــا  ــا ایــن حــال نســبت ایــن حرکت هــا ب ســکوت کننــد. ب
امــر سیاســی فراتــر از ساده  ســازی های قالبــی رســانه های 
وابســته بــه احــزاب و البی هــای مختلــف شــکل می  گیــرد. 

تحلیلگــران  و  ســوم  نســل  جنبش هــای   
ســی معه شنا جا

ــابقه  ــد و  کم س ــه ای جدی ــه  گون ــال تجرب ــا در ح ــه  م جامع
از کنش هــای اعتراضــی   جنبشــی 
اســت. حرکت هایــی کــه از مهم تریــن 
ــی  ــای اعتراض ــای جنبش ه ویژگی ه
ــرا  ــال چ ــن ح ــا ای ــت. ب ــوردار اس برخ
ــدد  ــبات متع ــا و مناس ــن اعتراض ه ای
ــل، از  ــده یــا به طــور کام ــور عم به ط
ــناختی  ــی های جامعه ش ــره بررس دای
بیــرون مانده اســت؟ بخشــی از پاســخ 
ــه  ــرد ک ــت وجو ک ــن جس ــد در ای را بای
تنهــا به عنــوان یــک نمونــه، تــا همیــن 
چنــدی پیــش ریاســت وقــت انجمــن 
جامعه شناســی در کنــار برخی عناصر 
حزبــی   در پــی اثبات جامعه شــناختی 
اعتــدال بــه مثابــه شــعار یــک جریــان 
سیاســی بــوده و بــرای برپایــی همایشــی بــه ایــن منظــور 
تــاش می کــرد. تفــوق اعتــدال بــر اعتــراض و سیاســت بــر 
ــا موضــع محافظه کارانــه، ثبات گــرا  جامعــه، نمی توانــد ب
ــد.  ــاط باش ــی بی ارتب ــوم اجتماع ــگران عل ــی کنش و نفت
ــک  ــر ی ــه ظاه ــه ب ــی اگرچ ــپرده گذاران بانک ــراض س اعت
ــر  ــه  دیگ ــع روی ــا در واق ــت ام ــی اس ــی و بانک ــاله  مال مس
ســکه  نابرابــری در توزیــع منابــع عمومــی اســت. بی آن کــه 
ــد  ــم بای ــاره کنی ــی اش ــان خاص ــا جری ــرد ی ــه ف ــم ب بخواه
گفــت ایــن کامــا طبیعــی اســت منتفعــان از ایــن نابرابری 
ــی و  ــای نفت ــت رانت  ه ــور تثبی ــروت، به منظ ــع ث در توزی
غیرنفتــی خــود بکوشــند نهادهــای رســانه ای و تحلیلــی را 
وامــدار خــود کننــد. بــه احتمــال زیــاد بخــش عمــده  ای از 
ایــن ســکوت رســانه ای   جامعه  شــناختی بــه دلیــل فرآینــد 
ــع  ــای توزی ــورداران از رانت ه ــد. برخ ــدن باش ــون ش مدی
ــروت  ــی از ث ــع بخش ــا بازتوزی ــده ب ش
حاصله شــان در میــان کنشــگران 
رســانه ای و تحلیلگران علم اجتماعی، 
می کوشــند آنهــا را از بازتــاب دادن این 
اعتراض هــا در تحلیل هایشــان بــاز 
دارنــد. ایــن کوشــش در مورد رســانه ها 
کــه اغلــب ماهیــت یــا منفعــت مــداوم 
دولتــی دارنــد گاه صورتــی از تهدیــد را 

ــه خــود می گیــرد. نیــز ب
 

 فرجام سخن
هرچــه هســت نمی تــوان فــارغ از تأمل 
دربــاره ماهیــت متفــاوت اعتراض های 
اخیــر بــه ســر بــرد. حرکت هایــی کــه 
ــته  ــای گذش ــد جنبش ه ــه مانن اگرچ
ــا  ــخصی آنه ــت ش ــق و مالکی ــی ح ــد ول ــوژی ندارن ایدئول
را بــه ســازماندهی، تحلیــل و کنش هــای مشــترکی 
ــداری  ــه ثروت م ــه ای ک ــه و زمان ــت. در جامع ــانده اس رس
لجام گســیخته پدیــده  بانک هــای خصوصــی بــدون مجوز 
را می آفرینــد، طبیعــی اســت حرکت هــای اعتراضــی 
جنــس متفاوتی بیابند، رســانه های محافظه کار احســاس 
خفگــی می کنند؛ کنشــگران اجتماعــی و دینی بی تفاوت 
ــد امــا کنش هــای اعتراضــی، مهم تریــن مســیر  می گذرن
در قدسی  شــدن یــک جامعــه اســت؛ آن چنانکــه موالیمان 
امیرالمومنیــن علیه الســام در نامــه  خــود بــه مالــک اشــتر 
ــه ص َیُقــوُل ِفــی َغْیــِر  نوشــت: »َفإِنِّــی َســِمْعُت رَُســوَل اَللَّ
ــه ِمَن  ِعیــِف ِفیهــا َحقُّ ــٌة الَ ُیوَخــُذ ِللضَّ َس أُمَّ َمْوِطــٍن َلــْن ُتَقــدَّ

اَْلَقــِویِّ َغْیــَر ُمَتَتْعِتــٍع«. 

دریکسـالاخیردرنقاطمختلفیازکشـور،حرکتهاییاعتراضیازسـویسـپردهگذارانبرخیبانکهاوموسسـاتاعتباریصورتپذیرفتهاسـت.اگرچههیچآمارقابلاسـتنادی
ازایـنتجمعهـاوجـودنـداردوامـکانبـهدسـتآوردنچنیـنآمـاریهـمنیسـت،امابهاحتمالزیـادایناعتراضهاازنظرهـایگوناگونیهمچونفراوانی،کمیتوپایـداریازمهمترین
حرکتهایاعتراضییکسالاخیردرکشوربودهاند.بهرغماینکهمسئوالنامرباتندترینتعابیرسعیمیکردندسپردهگذارانرا»طمعکار«خواندهوتجمعهاراسازماندهیشده
وغیرواقعیبدانند؛اگرچهمسئوالنکوشیدندسپردهگذارانرابهلحاظحقوقیمقصردانستهوبهلحاظاجتماعیطردکنند؛باوجوداینکهرسانههایرسمیوهمچنینکنشگران
وتحلیلگـراناجتماعـیایـنحرکتهـارانادیـدهگرفتـهیـاانـکارکردهانـد؛واقعیـتامـاایـناسـتکهمـابانمونههاییکامالویـژهازیکگونهجدیـدازحرکتهایاجتماعـیمواجهیم:با
نسـلجدیـدیازاعتراضهـاکـهمیتوانـدجرقـهایباشـدبـرایدرکنسـلیجدیـدازجنبشهـایاجتماعی.تجمعسـپردهگذاراناگرچـهاز»اعتراضهایپراکنده«و»شـخصیصنفی«
آغـازمیشـودامـااگـردقیقتـرشـویمگونـهایبدیـعازاعتراضهـاوحتـیجنبشهـای»اجتماعـی«رامیبینیـمکـهمتولـدشـدهواحتمـاالبتوانندادامهداشـتهباشـند.اینیادداشـت

میکوشـدابعـادیازایـنپدیدهراتاحدودیتشـریحکند.

اینستاگرام طبقه متوسط به باال و مرفه 

محل بازنمایی بهره کاربران از سرمایه 

و ثروت اقتصادی است؛ توییتر طبقه 

متوسط و تحصیلکرده بیشتر محل 

انتشار جمالتی حاکی از سرمایه  خرد 

و دانشی است که این طبقه برای خود 

قائل است. این حرکت های اعتراضی اما 

بخشی از طبقه متوسط و طبقه محروم 

رسانه را تنها برای تمرکز بر کنش 

اجتماعی خود می  خواهد

مباحث حول اقتصاد مقاومتی نیز 

به گونه ای تقریر می شود که از آن 

مقاومت در برابر سرمایه داری داخلی 

برداشت نشود. در این رکود فراگیر 

ناشی از سیاست زدگی و محافظه کاری، 

این جنبش های نسل سوم هستند که 

صریح ترین و پیشروترین هشدارها 

را درباره  قرابت احتمالی جمهوری 

اسالمی و اقتصاد سرمایه داری مطرح 

می کنند

جامعهمادرحالتجربهگونهایجدیدوکمسابقهازکنشهایاعتراضیجنبشیاست.
چراایناعتراضهاومناسباتمتعددبهطورعمدهیابهطورکامل،ازدایرهبررسیهایجامعهشناختیبیرونماندهاست؟

بخشیازپاسخرابایددراینجستوجوکردکهتنهابهعنوانیکنمونه،تاهمینچندیپیشریاستوقتانجمنجامعهشناسیدرکناربرخی
عناصرحزبیدرپیاثباتجامعهشناختیاعتدالبهمثابهشعاریکجریانسیاسیبودهوبرایبرپاییهمایشیبهاینمنظورتالشمیکرد.
تفوقاعتدالبراعتراضوسیاستبرجامعه،نمیتواندباموضعمحافظهکارانه،ثباتگراونفتیکنشگرانعلوماجتماعیبیارتباطباشد.

 تجمع مال باختگان کفن پوش جلوی در  اصلی بانک مرکزی تجمع  مال باختگان بانک های خصوصی در نمایشگاه مطبوعات اعتصاب غذا  جلوی شعب یکی از بانک های خصوصی تحصن مال باختگان جلوی ساختمان قوه قضائیه و تظلم خواهی

هستند کسانی در سطوح مدیریت عالی 

وزارتخانه ها که به صراحت از اقتصاد 

سرمایه داری دفاع کرده و آن را تنها راه حل 

مشکالت اقتصادی کشور می  دانند. 

اعتراض های متعدد سپرده گذاران با هر 

زمینه و شعاری، در مقدمه  خود یک اصل 

محوری را حمل می کند: نهادهای اقتصاد 

سرمایه داری همچون بانک، علی رغم 

شعارهایشان، هیچ اهمیتی برای مالکیت 

خصوصی قائل نیستند

وقتی در اوایل دهه هشتاد، مدیران 

اقتصادی و... برای ایجاد بانک 

خصوصی، متن مصرح قانون اساسی 

را نادیده می گرفتند، پیامدهای 

اجتماعی ای را که یک و نیم دهه بعد 

این اقدام شان به بار خواهد آورد، حدس 

نمی زدند. در این صورت شاید در روی 

آوردن به الگوها و نهادهای اقتصاد 

سرمایه داری کمی احتیاط بیشتری 

می  کردند


