
  

  

امنیتی کشورهاي   دغدغه  آمدي، شکاف در

   مطالعه موردي ایران ؛گذاردر حال 
  علی ربیعی

  چکیده  

هـاي ایجـاد رفـاه     و یـا بـه دنبـال سیاسـت      هاي توسـعه  شکاف درآمدي در فرایند پرشتاب اجراي برنامه

اتی جدید شـده  گیري طبق خصوص در کشورهایی که از منابع انرژي برخوردارند، منجر به بروز و شکل به

هـاي ایـن    از جمله نشانه گیري ناموزون سه طبقه باال، متوسط و پایین شکل ، بندي در یک تقسیم. است

در . ودشـ  مـی  هاي بارز این روند محسـوب  ایران یکی از نمونه. باشد  فرایند در کشورهاي در حال گذار می

ات اجتماعی جدید از دیـدگاه امنیـت   این مقاله پیامدهاي رشد اقتصادي یعنی ظهور اجتناب ناپذیر طبق

پیدایش طبقه متوسط موجب تحـوالت بسـیار زیـادي در نهادهـاي مختلـف      . اند مورد مطالعه قرار گرفته

ایـن  هـاي   یطلب فرصتها و  خواهی ها، انتظارات، نیازها، سهم خواسته واجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده 

پیدایش طبقه پـایین نیـز   . هندد میقدرت را شکل در یک دوره زمانی، اشکال خاص مقاومت علیه  طبقه

خواهی  مقاومت و تغییراست که هاي بازتوزیع درآمدي  یکی دیگر از پیامدهاي رشد اقتصادي  یا سیاست

هاي مطالعات امنیت و به ویـژه   در این مقاله، نظریات تغییرات اجتماعی و دیدگاه. هدد میرا از خود بروز 

توزیـع   مسـئله تحقیق حاضر با نگاهی خاص به رابطـه بـین   . اند قرار گرفتهبررسی امنیت اجتماعی مورد 

هد که بسیاري از تغییرخواهان ناراضی از طبقـه پـایین   د میها نشان  یافته. درآمد و امنیت پرداخته است

ایـن  .و همچنین شاهد بروز اشکال خاص مقاومت و مخالفت طبقه متوسـط در جامعـه هسـتیم    هستند 

اي با خاستگاه طبقه پائین و نیز طبقه متوسط ایران در دو دهه اخیـر را بـا ترکیبـی از    ه پژوهش ناآرامی

رسـد کـه کـاهش     بـه نظـر مـی   .  اي و پیمایشی مورد مطالعه قرار داده اسـت  هاي مطالعه کتابخانه روش

 ریزان اقتصـادي بـه تبعـات امنیتـی     نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاران و برنامه ،مشکالت امنیتی جامعه

هاي توزیع و بـاز توزیـع ثـروت در جامعـه و ایجـاد       توجه به سیاست. اي است هاي توسعه درازمدت برنامه

تواند تا حدود زیادي اثرات امنیتی ایـن رونـد را    الزامات ساختاري براي جذب طبقات به وجود آمده  می

  .تعدیل نماید

  واژگان کلیدي

    .امنیت رات اجتماعی،طبقات اجتماعی، تغییتوزیع، بحران ، شکاف درآمدي

                                       
 اجتماعی و اقتصاد دانشگاه پیام نور دانشکده علوم استادیار                                Email: alirabiee@csr.ir 

  11/09/89: تاریخ پذیرش        26/05/89: تاریخ ارسال

 155- 180صص /  1389 زمستان/  57شماره/ سال نوزدهم / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه

ــا    ــواره ب ــذار هم ــال گ ــورهاي درح کش

ي هـا  نـاامنی ثبـاتی و  موضوعاتی همچون بـی 

ئل شدن به  هایی براي ناناشی از اجراي برنامه

ناپـذیر آن از جملـه    توسعه و تبعـات اجتنـاب  

اقتصـادي و   –ایجاد طبقات جدیـد اجتمـاعی  

ي ها تودهي متعدد اجتماعی و پدیده ها شکاف

انـد، بـه طـوري کـه نحـوه      رو بـوده  هقیر روبف

مدیریت این روند و کاسـتن از آثـار و تبعـات    

آن رابطه مستقیم با ماندگاري، تداوم، سـقوط  

هــاي سیاســی و امنیتــی در ایــن ثبــاتیو بـی 

ــته اســت  ــع داش ــات . جوام ــن رو، مطالع از ای

زیادي در مورد آثار و تبعات امنیتی این روند، 

ــه  ــوص از دهـ ــا 1950بـــه خصـ کنون در تـ

المللـی، کشـورهاي توسـعه   ي بـین ها سازمان

 و افته و کشورهاي جهان سوم صورت گرفتهی

این مطالعات به دلمشغولی جدي محققـان و  

هـاي  دولـت . سیاستمداران تبدیل شده اسـت 

نظر از هـر گونـه گـرایش و    جهان سوم صرف

توانند بدون گـام   نوع حکومت، از یک سو نمی

اجتمـاعی   -سیاسیبرداشتن در مسیر توسعه 

و اقتصادي ادامه حیات داده و امنیت خـویش  

را حفظ نمایند و از سوي دیگر آثار اقتصـادي  

هـاي  برنامـه  جا مانده از اجـراي  هب و معیشتی

ــی و    ــدات داخلـ ــب تهدیـ ــادي موجـ اقتصـ

سـان   نبدی. ي خاص خود خواهد شدها ناامنی

ثبـاتی و در روي  فقر و بـی  ،در یک روي سکه

جدید اجتماعی و بی ثباتی،  دیگر آن، طبقات

ــتگذاران در    ــیش روي سیاس ــم پ ــئله مه مس

جمهوري . کشورهاي در حال توسعه می باشد

ــز   ــران نی ــالمی ای ــوع از جملــه   اس در مجم

حـال   کشورهایی با خصوصیات کشورهاي در

هـاي خـاص   به نارسـایی گذار و به نوعی مبتال

هـا و  بخش زیادي از بحـران  .این جوامع است

شـده در  اشی از دو روي سکه یادي نها ناامنی

به رغم عدم  -هاي زیرین اجتماعی ایران الیه

. وجـود دارد  -ها در سـطح مشاهده این بحران

تهیدستی و فقر به عالوه نابرابري درآمـدي و  

طبقات جدیـد اقتصـادي دو چـالش عمـده و     

هـاي جوامـع   قابل توجهی هستند کـه دولـت  

جهان سوم از جملـه ایـران، بـا آن دسـت بـه      

ک از ایـن دو چــالش، بــه  یــهـر  . نــداگریبـان 

 ثرتوسـعه متـأ   هـاي تنهایی از اجراي سیاست

ــی ــند م ــر  . باش ــعه ب ــت توس ــین کیفی همچن

گذارد ثیرمیده تأچگونگی و میزان این دو پدی

ها  و بخشی از مسایل امنیت داخلی این دولت

  .هندد میرا تشکیل 

امنیـت بـا    بارهاي را در این مقاله فرضیه

یع و میزان درآمـد در جوامـع در   چگونگی توز

د و نـ ک مـی  بیـان ) از جمله ایـران ( حال گذار

سپس تمرکز خود را بر تبیین روابط طبقـات  

. هـد د میپایین، متوسط و امنیت قرار  -جدید
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مهـم در  ي هـا  نـاامنی هـا و  فراگیرترین بحران

ــوالً    ــذار، معم ــال گ ــع در ح از شــیوه  جوام

ــع درآمــد ناشــی   مناســبات اقتصــادي و توزی

اي تحــت عنــوان بحــران وند و پدیــدهشــ مــی

ــی  ــرایطی م ــین ش ــد چن ــع، پیام ــدتوزی . باش

از جملــه  -زاي متعــدد بحــران هــا شــکاف

ي قومی، جمعیتی و طبقاتی ناشی از ها شکاف

بـه  منجـر  بحران توزیع در این گونـه جوامـع   

، اشکال طبقاتی به نوبه وندش می تولید ناامنی

امنیتی  و هاي بحرانیخود، عامل تولید پدیده

هاي سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی    در عرصه

ــع  ــن جوام ــی در ای ــ م ــد  . وندش ــع درآم توزی

جوامع در حال گـذار را  بـه    ناموزون، معموالً

  .آوردزیر در میشکل 

  

  

  

  

  

  

هـد  د میشواهد تجربی و مطالعات نشان 

گرفتـه  شکل و طبقات اجتماعی ها شکافاین 

 -هر یک به نـوعی در جوامـع در حـال گـذار    

. پردازنـد به تولیـد نـاامنی مـی    –شبیه ایران 

مطالعات اقتصادي در مورد ضریب جینـی در  

هـاي اخیـر جامعـه ایـران حـاکی اسـت       سال

شرایط اقتصادي و اجتماعی در ایران امروز به 

افـراد   روز  بـر تعـداد  نحوي است که روز بـه  

. ودشـ  مـی  نشین و فقیر جامعه افـزوده حاشیه

نشـان   رانی ایـ توزیع طبقـاتی جامعـه کنـون   

هـد کـه طبقـه متوسـط در ایـران بـا دو       د می

این طبقه . خصلت متناقض شکل گرفته است

با درآمد نه چندان باال، اما با ویژگی فرهنگـی  

در قاعـده    -شکل یافته و طبقه سـوم فقیـر   

دو پدیـده  . نیـز رو بـه گسـترش اسـت     -هرم

طبقـه متوسـط بـا خصـلت فرهنگـی و رشــد      

ي هـا  نـاامنی به نـوعی  ي فقیر، هر یک ها توده

  .نندک می خاصی را در جامعه ایران تولید

  چارچوب نظري -1

د وشـ  می این نظریه مطرح ،مقالهدر این 

ی از ناش –هاي تولید و توزیع درآمد که برنامه

در کشـورهاي در حـال    –منابع غیرتولیـدي  

آورد که طبقات گذار، شرایطی را به وجود می

اي کـه  طبقـه برخوردار از درآمد و همچنـین  

 درآمدطبقه کم 

  

   طبقه متوسط

 طبقه

 ثروتمند
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ود، هـر دو بـه   ش می مندکمتر از درآمدها بهره

یک نوع خاص به تولید ناامنی در این جوامـع  

 زیـر پردازند که این نظریه مطـابق الگـوي   می

  . باشدمی

تغییـرات   این مقاله از یک سو مباحث تئوري

ــاي  اجتمـــاعی و از ســـوي دیگـــر رویکردهـ

مطالعات امنیتی را براي تبیین مسئله، مـورد  

مطالعاتی  ،در حوزه نظري. هدد میتوجه قرار 

که به نحوي به آثار توسعه، توسـعه نیـافتگی،   

توزیــع درآمــد و ارتبــاط آن بــا ابعــاد امنیــت 

. اند، مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت   پرداخته

خواهــان تحقیقــات اولیــه در خصــوص تغییــر

ناراضی در جوامع در حـال گـذار، بیشـتر بـر     

ی، اجتمـــاعی و  شـــناخت روي دالیـــل روان

ــدم اســتحکام سیاســی، بحــران   فرهنگــی، ع

هاي بسـیج اجتمـاعی افـرادي    نظریه هویت و

هانتینگتون، لوسـین پـاي، آلمونـد و    همچون 

  .اندمتمرکز شده)1382قوام،( کارل دویچ

هـاي  امروزه شمار قابل توجهی از بررسی

  .انداخیر بر روي عوامل اقتصادي متمرکز شده

دم توافق بین نیروهـاي  ها نیز برعمارکسیست

ــاخت  ــدي و س ــرمایه تولی ــاي س داري و در ه

ـ نهایت ساخت ه عنـوان دالیـل   هاي سیاسی ب

ــد کــردههــا تأ اصــلی انقــالب ــدکی برخــی . ان

، زیگمن )1964(ها چون هیرشمن اقتصاددان

، درآمد متوسط یـا رفـاه   )1977(و سیسمون 

اجتمــاعی را بــه عنــوان دالیــل اولیــه تشــنج 

نویسندگان دیگري . اندسیاسی مشخص کرده

و ) 1982(؛ میلوارسـکی  )1957( چون کوسـر 

بر رابطه نابرابر خشـونت بـار   ) 1948(دیویس 

م یچون دورکهـا  ینویسندگان. اندکید داشتهأت

ــانتین)1965( ــون  )1968(گتون ، هـ و جانسـ

، براین باورند که نـه نـابرابري، بلکـه    )1982(

ري در میان طبقات، عامل اصـلی  کاهش نابراب

سـریع (اند ها بودهکننده به بروز انقالبمکک

  .)94-95 صص ،1375القلم، 

عمده مطالعات مسایل کشورهاي جهـان  

سومی در این زمینه، ما را بـه رابطـه آنهـا بـا     

در ارتبـاط بـا رشـد    . سازدامنیت رهنمون می

دیـده  ثیرات امنیتی آن به پطبقات جدید و تأ

ه اي کـ دوران گذار پرداخته شده اسـت؛ دوره 

هاي سیاسی به هر دلیلـی یـا در جهـت    نظام

حفظ حاکمیت و یا براساس اعتقاد به رشـد و  

هـاي  توسعه کشور، تصمیم به اجـراي برنامـه  

نوسـازي  . گیرنـد توسعه و نوسازي جامعه مـی 

در دوران گذار، تحوالت عظیمی را بـه وجـود   

  . آوردمی

از نظر هانتینگتون هر نوع رفتار جمعـی  

هد که از یکسـو شـاهد   د میدر جوامعی روي 

 ییهـا افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گـروه 

تر از صـحنه سیاسـت خـارج    هستند که پیشـ 

اند و از سوي دیگر فاقد نهادهاي سیاسی بوده
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او . الزم بــراي جــذب ایــن مشــارکت هســتند

معتقد است که روند نوسازي به ایجـاد طبقـه   

ود که ظهور آن با افزایش ش می متوسط منجر

ــه . جــویی همــراه اســتکتخواســت مشــار ب

عبارت دیگر نوسازي منجـر بـه رشـد سـریع     

ماننـد   –قشر جدیـدي از افـراد تحصـیلکرده    

متخصصان، مدیران، کارگران ماهر، تکنوکرات

این . ودش می –آموزان و دانشجویان ها، دانش

ــرایش ــراد داراي گ ــاي  اف ــال و آرزوه ــا، امی ه

هاي موجـود در  جدیدي هستند که با گرایش

نسبتاً سنتی جامعه تطابق ندارد و این ساخت 

 نـد ک مـی  خود زمینه کنش اجتماعی را فراهم

  .)1370 ،هانتینگتون(

که چگونه نوسازي در براي تبیین و تحلیل این

هاي نوین یک فرایند منجر به پیدایش نگرش

هـاي  گردد، بایـد بـه جنبـه   در یک جامعه می

ــن کــه تحــوال روان ت شــناختی نوســازي و ای

شناختی بـه   جمعیتی از نظر روان –ساختاري 

ها و ها، تغییر نگاه جایی بنیادي در ارزشجابه

ایـن  . ود، نظـر داشـت  شـ  مـی  برداشت منجـر 

داشـته و  تحوالت آثار سیاسی جدي به دنبال 

هایی از نوسازي بـه شـدت بـه سیاسـت     جنبه

ــته ا ــتوابس ــعه اقتصــادي   . س ــد و توس رش

مـاعی را بـه دنبـال دارد و    هـاي اجت دگرگونی

ــونی هــاي اجتمــاعی باعــث تحــرك    دگرگ

بـه نحـوي کـه مـردم بـه       ؛ودشـ  می اجتماعی

ــد آورد ارزش ــوین روي خواهن ــاي ن ــراي . ه ب

 روشن شدن این مفهوم به نظریه نوسازي لرنر

 ل دویچ از تحرك اجتماعی اشـاره و تعبیر کار

  .)1377ازکیا، ( نیمک می

: گویـد دانیل لرنر در توضیح این روند می

با کیفیت متمـایز و خـاص    نوسازي فراگردي

همین کیفیت است کـه نوسـازي را در   . است

 مردمــی کــه تحــت قواعــد آن زنــدگی  برابــر

به عنوان یک کـل منسـجم مطـرح     ،نندک می

هـاي اصـلی نوسـازي را     وي جنبـه . سـازد  می

شدن، دنیاگرایی، دموکراتیزه کـردن،   یتصنع

آموزش و دسترسی آسان بـه وسـایل ارتبـاط    

عتقد است که نوسـازي  و م اندد می... جمعی و

ــه روان ــونی از جنب ــه دگرگ ــناختی ب ــاي ش ه

ها داشت ها، رویکردها و چشمبنیادي در ارزش

ود و از جنبه فکـري بـه گسـترش    ش می منجر

ــر     ــواد و از نظ ــات، س ــش، ارتباط ــیع دان وس

جمعیت شناختی باعث دگرگونی در الگوهاي 

 زنـدگی زندگی و افـزایش شـاخص امیـد بـه     

  .)54 ص، 1370 ،گتوننهانتی( ودش می

کـه   را هایی از نوسازيبه طور کلی جنبه

تـوان بـه دو   اند، مـی بیشتر به سیاست وابسته

  :بندي کردمقوله دسته
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درك اجتماعی که بـه تعبیـر دویـچ      -1

هـاي  عبارت از فراگردي است که با آن رشـته 

هاي اجتماعی، اقتصادي و اي از پایبنديعمده

ــ روان ــده و م ــاره ش ــناختی پ ــذیراي ش ردم پ

  .وندش می الگوهاي نوین رفتاري و اجتماعی

توسعه اقتصـادي کـه در نهایـت بـه      -2

 ود،شـ  مـی  منجـر هاي جامعه افزایش ظرفیت

  .ضرورت تحرك اجتماعی است

هـــاي نوســـازي سیاســـی از هیـــدر نظر

. ثیرات مخرب نیز سخن به میان آمده استتأ

ــونی ــادي،  دگرگـ ــاعی و اقتصـ ــاي اجتمـ هـ

جتماعی و سیاسـی سـنتی را   هاي ابندي گروه

ار ند و وفـاداري بـه مراجـع اقتـد    ک می سست

ــازدســـــنتی را تضـــــعیف مـــــی از . ســـ

ــم ــیختگی ه ــی  گس ــنتی م ــاي س ــد از ه توان

امـا  . شناختی را به بار آورد گسیختگی روان هم

در همین شرایط اسـت کـه نیـاز بـه تعلـق و      

ایـن نیـاز   . نـد ک می وفاداري نو پدیده را ایجاد

تعلق دوباره به گروهـی   ممکن است از طریق

که به کلی نیمه پنهان یـا آشـکارا در جامعـه    

سنتی وجود دارد، برآورده شود یا از راه تعلق 

به یک رشته نهادهاي تازه یا گـروه جدیـدي   

ــده    ــد آم ــازي پدی ــرد نوس ــه در فراگ ــدک  ان

  .)1369 ،برینتگتون مور(

ننـد کـه   ک مـی  هـا اسـتدالل  مارکسیست

ا نخسـت در  صنعتی شدن آگـاهی طبقـاتی ر  

. آوردبورژوازي و سپس در پرولتاریا پدپد مـی 

در حالی که صنعتی شدن تنها یـک جنبـه از   

نوســازي اســت و از ایــن رو نــه تنهــا آگــاهی 

هاي گروهی دیگر را طبقاتی بلکه انواع آگاهی

ود شـ  می این امر باعث. آوردنیز به ارمغان می

هاي سنتی و نوین بـه  که درگیري میان گروه

هـاي  گروهـی و در قالـب جنـاح    رونصورت د

ایـن فراینـد   . وت بـه وجـود آیـد   سیاسی متفا

ساختار ارزشی جامعه را دچار تحول و  اًمسلم

هایی کـه  همچنین ارزش. ندک می بعضاً تغییر

در طول زمان به واسـطه افـزایش جمعیـت و    

رشد سریع جمعیت جـوان در کنـار نوسـازي    

ود تحوالت جمعیتـی و سـاختاري   ش می باعث

ب مراتــ آن گــاه سلســلهجامعــه تحمیــل و بــه

 ،ربیعـی (ارزشی جامعه دستخوش تغییر شود 

  .)62-67، صص 1380

مفــاهیم امنیـــت اقتصــادي و امنیـــت   

هــاي ناشـی از در حــال  ثبـاتی اجتمـاعی، بــی 

توسعه بودن جوامع،  مفهـوم دولـت ضـعیف،    

ي طبقـاتی و  ها شکافعدم انسجام اجتماعی، 

ــات   ــات، طبق ــب امکان ــع نامناس ــد توزی جدی

ــات    ــوین مطالع ــاي ن ــاعی در رویکرده اجتم

تعـدادي از  . انـد امنیتی مورد توجه قرار گرفته

ــه ــی را براســاس    نظری ــت مل پــردازان، امنی

متغیرهاي مورد نظر ما در این مقاله، به نوعی 

از نظــر الرونــس مــارتین . انــدتعریــف نمــوده
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هافمن معتقـد  . امنیت یعنی تضمین رفاه آتی

یـک ملـت از حملـه    است که امنیت حمایـت  

هاي فیزیکی، مصون و محفوظ داشتن فعالیت

کننـده بیرونـی   اقتصادي آن از جریانات ویران

  .)13، ص 1380، ربیعی(است 

یزید سایق نیز مفهوم امنیـت را مرکـب    

وي ایــن . از چنــد ارزش ملــی دانســته اســت

هــا را در پاســداري از بقــاي سیاســی و ارزش

ــاي ارگا  نیــک ســرزمینی کشــور، تضــمین بق

شـرایط الزم  مردم، ایجـاد  ) فیزیکی و جمعی(

مین و حفظ همـاهنگی  براي رفاه اقتصادي، تأ

ــوام  و طوایــف درون کشــور معرفــی میــان اق

مجموعـه  . )17 ، ص1380، ربیعـی ( نـد ک می

شده بـه نـوعی بـر یـک رابطـه      حنظریات مطر

معیشتی که با زندگی روزمـره در   –اقتصادي 

د امنیـت و  نـوعی بـر تولیـ   هارتباط است، و بـ 

، صـص  1381نصـري،  ( نندک می کیدناامنی تأ

غنـا بـه عنـوان     کشور در یک نمونه. )50-49

یکی از کشورهاي مورد تحسین در آفریقـا بـا   

یک تاریخ دیرین از اسـتقالل، یـک موقعیـت    

نقـص و یـک   مالی به طور معتدل سالم و بـی 

رهبري سیاسی قوي متبلور در نگرومـه، آغـاز   

بعد کشور غنـا در حـال   سه دهه . به کار کرد

امی بـود و  مبارزه براي بقا تحت حکومـت نظـ  

ترین کشورها در  ثبات نشان داد که یکی از بی

هاي امنیـت  انتخاب برخی رهیافت. آفریقاست

هاي اقتصادي بدون توجـه بـه   ملی و سیاست

 ثبـاتی امنیتـی  ابعاد دیگري نهایتاً منجر به بی

رشـد   هاي به عنوان نمونه، استراتژي. ودش می

و نوسازي با تأکید بر صنعتی شـدن و غفلـت   

مالزم بـا آن از سـایر ابعـاد توسـعه و تقویـت      

ــزای  ــق اف ش نظــامی صــنایع نظــامی و از طری

ســاز را پدیــد امنیــت ملــی دوگــانگی بحــران

  .)1381 ،بژورن هتنه( آورد می

جتمـاعی،  امنیت اجتماعی، مسئله رفاه ا 

ــاعی را در   ــأمین اجتم ــاعی و ت ــدگی اجتم زن

اجتمـاعی بـه   مین به طوري که تأ. گیردمیبر

 مین امنیـــتعنـــوان وجـــه دیگـــري از تـــأ

ــه ــی  برنام ــزي م ــودری ــأمین  . ش ــور از ت منظ

هـایی اسـت کـه    اجتماعی پدید آوردن زمینه

کننده نیازهاي مادي و معنـوي افـراد   برطرف

  .)38، ص 1377 ،طالب( باشد

ــه ــی  برخــی از نظری ــت مل ــردازان امنی پ

را برابــر بــا امنیــت مفهــوم امنیــت اقتصــادي 

این مفهوم تا حدود . انداجتماعی مطرح نموده

مـردم و  هـاي معیشـتی زنـدگی    زیادي شیوه

ــرار داده اســت قــارت ــورد توجــه ق . اي آن را م

ماندل، امنیـت اقتصـادي را عبـارت از میـزان     

ه زندگی مردم یک جامعه حفظ و ارتقاي شیو

مین کاال و خدمات، هم از مجـراي  أاز طریق ت

داخلــی و هــم حضــور در بازارهــاي  عملکــرد

، صـص  1377، مانـدل ( دانـد مـی  المللـی  بین
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ــات  هنـــاامنی در جامعـــ .)108-107 و طبقـ

افـراد  . مختلف اجتماعی معانی متفـاوتی دارد 

هاي مختلف  فقیر و ثروتمند ناامنی را به گونه

لذا باید نـاامنی را نسـبت بـه     ،کنند تعبیر می

ل مـی کسانی که امنیت نسبت به آنهـا اعمـا  

  .گردد، تعبیر و معنا کرد

  مفهوم فقر و نابرابري -2 

میان  معموالً: داردنتونی گیدنز بیان میآ

حداقل معیشت یا فقـر مطلـق و فقـر نسـبی     

چـارلز بـوث یکـی از    . شـوند تمـایز قائـل مـی   

نخستین کسانی بود که کوشید معیـار ثـابتی   

براي فقر معیشتی تعیین کند که بـه فقـدان   

ساسی براي ادامه یک زنـدگی  هاي انیازمندي

غذاي کـافی و سـرپناه بـراي     -سالم فیزیکی 

 -ثر بـدن  ؤممکن ساختن کارکرد فیزیکـی مـ  

کـرد کـه ایـن    بوث تصور مـی . شوداطالق می

ها براي افراد همسان از نظر سنی و نیازمندي

، کننـد بدنی که در هر کشـوري زنـدگی مـی   

مفهـومی   ایـن اساسـاً  . وبیش یکسان است کم

غالبا در تحلیل فقر در سراسر جهان  است که

دو روش بـراي ارزیـابی   . شـود برده می به کار

یـک روش شـامل اسـتفاده از    . فقر وجود دارد

مفهوم فقر معیشتی است که به معناي فقدان 

منابع اساسی مورد نیاز براي حفظ سـالمت و  

ــ ــارکرد م ــدنی اســتؤک ــر در . ثر ب روش دیگ

ــا   ــر نســبی و متضــمن ارزی ــا فق ــاط ب بی ارتب

اي است که میان شرایط زندگی بعضـی   فاصله

هـا و شـرایط زنـدگی اکثریـت جمعیـت       گروه

  ). 270-274 ص، ص1379، گیدنز(وجود دارد 

بندي دیگر فقر به سه گونه در یک دسته

گردد که در مطلق، نسبی و ذهنی تقسیم می

فقر مطلـق، فـرد بـا یـک اسـتاندارد زیسـتی       

ــ .ودشــ مــی ســنجیده ا در فقــر نســبی فــرد ب

ود و شـ  می اش سنجیدهمتوسط و عرف جامعه

در فقر ذهنی خـود فـرد معیـاري اسـت کـه      

احساس فقر دارد و یا خیر؟ هد د میتشخیص 

-170صـص  ، 1379 ،غالمـی نتـاج   و نادران(

169(.  

هـاي  به اعتقاد گیدنز افرادي که در گروه

ــرار دارنــد احتمــال دارد کــه در فقــر  ،زیــر ق

وقـت یـا    پارهافرادي که مشاغل : ندگی کنندز

بیکاران، افراد مسـن، بیمـاران،   : متزلزل دارند

هاي پرجمعیت و یا معلولین و اعضاي خانواده

چـه طـی ایـن    اگر. سرپرسـت  هاي تکخانواده

قرن سطح متوسط دستمزدها پیوسته افزایش 

نیم میلیون نفر از افـراد  حداقل بیش از  ،یافته

زدهایی کمـی دریافـت   چنـان دسـتم  شاغل آن

آمدشـان زیـر خـط مزایـاي     ه درکننـد کـ   می

در حدود نیمی از کل افرادي که . اضافی است

کنند که حقوق بازنشستگی پیري دریافت می

درآمدشان زیرخط  فقر سـطح احـراز مزایـاي    

بسیاري از افرادي که . کننداضافی زندگی می
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در دوران اشتغال خود حقوق مناسبی  تماالًاح

گـام  انـد، درآمدشـان بـه هن   کـرده دریافت می

. بازنشســـتگی بـــه شـــدت کـــاهش یافـــت 

سرپرست که تقریبـاً همـه را    هاي تک خانواده

اي از نسبت فزاینده ،نندک می زنان، سرپرستی

، صص 1379، گیدنز(هند د میفقر را تشکیل 

272-271(.  

در یک نگاه متفاوت نوعی رویکـرد قـوي   

ــر حســب    ــراد را ب ــت اف ــه مزی وجــود دارد ک

در ایـن نـوع   . دنـ ک مـی  هاي آنها بیـان  قابلیت

ــر  ــاه، فق ــت از    نگ ــوان محرومی ــه عن ــد ب بای

هـاي اساسـی تعریـف شـود نـه فقـط        قابلیت

» فقـر  –قابلیـت  «البته رویکرد . کمبود درآمد

این باور را که درآمد کم، یکی از دالیل اصلی 

بـا پـذیرش   . اردد مـی از ذهن دور ن ،فقر است

این پرسش پیش  ،این نکته از نظر آمارتیاسن

این همه هیاهو راجـع بـه تعریـف    آید که می

ها چه ضرورتی دارد؟ فقـر  فقر از منظر قابلیت

به طور مخصوصی بر حسب محرومیت ناشـی  

عوامـل  . از کمبود قابلیت، قابل شناسایی است

مختلف تأثیرگذاري روي محرومیـت ناشـی از   

و در نتیجه روي فقـر واقعـی   ها کمبود قابلیت

ها عنصـر  درآمد تن(که روي کمبود درآمدتا این

وجـود دارد، رابطـه   )ها نیستدر ایجاد قابلیت

ابزاري بین درآمد کم و قابلیت کـم در میـان   

هــا و افــراد جوامــع مختلــف و حتــی خــانواده

هـاي  نهایـت برداشـت   در. است مختلف متغیر

متفاوت از مفهوم فقر و نـابرابري بسـیار مهـم    

سازي هاي مفهومی، نسبتبوده و این برداشت

ــع ــر و توزی ــکل   فق ــت را مش ــا امنی ــابرابر ب ن

ابعاد فقر و نابرابري با در نظر گرفتن . سازد می

هــاي  خــاص فرهنگــی در مکــان هــايزمینــه

تواند تغییر یابـد، میـزان و حجـم    مختلف می

توانـد متفـاوت   فقر و نابرابري در جوامـع مـی  

  . باشد

هـاي  با این حال فراخی مفهوم و شاخص

از  یـر متعدد در نهایت یک جمـع بنـدي فراگ  

. مفهوم فقر و نابرابري را دشوار سـاخته اسـت  

که براسـاس آن سـطح    یترین شاخصداولتم

نماید، بعضـی  درآمد میزان فقر را مشخص می

عضـی را در  از افراد را در بـاالي خـط فقـر و ب   

ند، با هر تعریف و ک می پایین خط فقر تعریف

اعم از فقر مطلـق،  (روشی که فقر تعیین شود 

افراد باال و زیرخط توان می) ینسبی و یا ذهن

البته زندگی در روستاهاي . نمودتعیین را  فقر

اي و زنـدگی در شـهرهاي بـزرگ بــه    حاشـیه 

لحاظ گرانی حاد در شهرهاي بزرگ، شرایطی 

را پدید آورده تا  در بسیاري از مطالعات براي 

تخمین خط فقـر از متغیـر هزینـه بـه جـاي      

فقـر در   تـدك و برادشـو   .درآمد استفاده شود

نیافتـــه را تبیـــین و  کشـــورهاي توســـعه 

  :اندر را ارائه نمودهیبندي ز تقسیم
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 ؛تئوري ناتوانی فردي .1

ــگ  .2 ــوري فرهنـ ــرده  تئـ ــا و خـ هـ

 ها؛ فرهنگ

 اقتصادي؛ -هاي سیاسی ناهنجاري .3

 هاي جغرافیایی؛نابرابري .4

تــدك و  ( علــل انباشــتی و مــوقعیتی  

  )2005، برادشو

  مفهوم طبقه متوسط  -3

ه شرایطی اسـت کـه   اییدطبقه متوسط ز

ه آغـاز بـه نوسـازي و    مانـد در آن جوامع عقب

در . نمایندهاي رشد و توسعه میاجراي برنامه

به هم خوردن طبقـات اجتمـاعی،   این فرایند 

مراتب در طبقـات سـنتی و   جایی سلسلهجابه

شکل گرفته پیشین و پیدایی طبقـات نـوین،   

زاییـده تحـوالت نوسـازي و اقتصـادي و ایــن     

تی است که تمـام کشـورهاي در حـال    وضعی

توسعه به نوعی با درجات متفـاوت آن دسـت   

در ایـن شـرایط مفهـوم حـوزه     . ندابه گریبان

آوري در ر الـزام عمومی و جامعه مدنی به طـو 

حــوزه عمــومی . ودشــ مــی جامعــه مشــاهده

کشورهاي جهـان سـوم، مـبهم، غیرشـفاف و     

کارکرد آن دچار اخالل بوده و در تعداد قابـل  

جهی از این کشورها این حوزه بسیار تنـگ  تو

تجـارب کشـورهاي    .نمایـد و محدود عمل می

ــاآرامید مــیجهــان ســوم نشــان  هــا و هــد ن

ها بیشتر از سـوي نخبگـان خـارج از    ثباتی بی

 ابـد یاکمیت شکل یافته، تسري و شیوع میح

  .)415، ص 1377، رابرت گار(

در فرآینـد توسـعه بــه میـزان ســرعت و    

طبقات جدیـد اجتمـاعی بـه     ،موفق بودن آن

این طبقات . دنگیرناپذیرشکل میطور اجتناب

گرایش زیادي بـه ارتقـا وضـعیت خـود بـروز      

رسد طبقـات متوسـط را   به نظر می. هندد می

اي از طبقـات متوسـط    باید در طیف گسـترده 

. سیاسی، فرهنگی و اقتصادي در نظـر گرفـت  

 بقات متوسط خواهان تغییر وضـعیت وقتی ط

د، برخی خواسـتار حضـور در سـاخت    ونش می

قدرت و برخی نیز خواستار ایفاي نقش بیشتر 

اقتصادي در فضاي محـدود شـده سیاسـت و    

ایـن وضـعیت   . وندشـ  می اقتصاد توسط دولت

هاي جدید طبقات به وجـود آمـده   آغاز تنش

با ساخت قدرت بـوده و موجـب برخوردهـاي    

بـه  . گـردد اجتماعی و برهم خوردن ثبات مـی 

ثال حکومت کره جنوبی با توجـه بـه   عنوان م

 1979موقعیت قابل توجه اقتصـادي از سـال   

هـاي طبقـه   به این سـو همـواره بـا مخالفـت    

ــد روبــ ــوده اســتهمتوســط جدی طبقــه . رو ب

هر چند در ابتدا و در ظـاهر   یمتوسط فرهنگ

ــهم ــدرت س س ــاخت ق ــواهی از س ــی و یخ اس

نـد، امـا بـه عنـوان     ک مـی اقتصادي را دنبـال ن 

ــاتی عمــل مــیبــی عامــل محــرك ــدثب . نمای

هانتینگتون ضمن توصیف این وضعیت معتقد 
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مخالفت روشنفکران شهري با حکومـت  : است

خصلت رایج جوامـع دسـتخوش نوسـازي بـه     

مخالفت دانشجویان با حکومـت  . رودشمار می

 شــدیدترین نشــانه مخالفــت طبقــه متوســط

الگوي . زیرا این مخالفت پایدار است باشد، می

ــ ،مخالفـــت ه متوســـط روشـــنفکري و طبقـ

هــد کــه اصــالحات د مــیدانشــجویی نشــان 

ها را تعدیل کنـد،  تواند این گونه مخالفت نمی

ایـن  . بلکه ممکن است آنهـا را تشـدید نمایـد   

هـاي  نوع مخالفت در بیشتر مـوارد از کاسـتی  

گیرد، بلکه بیشتر از عدم مادي سرچشمه نمی

بیگانگی و احساس گنـاه  امنیت روانی، از خود

مایـه   ،ی و نیاز شدید به احساس هویتشخص

طبقه متوسـط شـهري، شـأن ملـی،     . گیردمی

پیشرفت، هدف ملی و فرصت اسـتراتژیک در  

اینها . بازسازي سراسر جامعه را خواستار است

ها را هیچ این درخواست. اندهاي آرمانیهدف

از . تواند به راستی برآورده سازدحکومتی نمی

متوســط را  همــین روي، ایــن عناصــر طبقــه

ــی ــاخت   نمـ ــالحات آرام سـ ــا اصـ ــوان بـ  تـ

  .)209، ص 1370، هانتینگتون(

ــون   ــه پیرامـ ــین کـ ــیاري از محققـ بسـ

انــد، هــا تحقیــق نمــودها و نــاآرامیهــ انقــالب

ــر ــروز   جملگــی ب ــأثیر طبقــه متوســط در ب ت

. انـد هـا تأکیـد داشـته   هـا و انقـالب  نارضایتی

کشورهاي جهان سوم در حال حاضر هر یـک  

ع طبقه متوسط سیاسی، فرهنگی با هر سه نو

فرآینـد گسـترش   . رو هسـتند هو اقتصادي روب

آموزش و ارتباطات بر حجـم طبقـه متوسـط    

همچنـین  . افزایدکشورها میفرهنگی در این 

هاي داخلی و خارجی به متورم گذاريسرمایه

. انجامـد  شدن طبقـه متوسـط اقتصـادي مـی    

اي از هــد بخــش عمــدهد مــیشــواهد نشــان 

ان طبقــه متوســط فرهنگــی و هــا میــ جــدال

  .گیردسیاسی صورت می

هد که جوامع در حال د میتجارب نشان 

و گسترش  ها تودهگذار به میزان خروج از فقر 

طبقات متوسط و با رشد جریان روشنفکري و 

ــی روبــ    ــواه سیاس ــارکت خ ــات مش  روهطبق

ها بـه  ثباتیبه همان اندازه شکل بی. وندش می

ــکل جد   ــده و ش ــون ش ــرور دگرگ ــدي از م ی

در . ودشــ مــی آمیــز ظــاهرگرایشــات تعــارض

ــی ــت م ــت  حقیق ــزایش کیفی ــان اف ــوان می ت

تر زندگی و فرایندهاي امنیتی ارتبـاط   مناسب

  .برقرار کرد

  طبقه متوسط فرهنگی  -4

طبقه متوسط فرهنگـی، مفهـومی اسـت    

رسد در برخی جوامـع در حـال   که به نظر می

براي سازي نموده و توان آن را مفهومگذار می

تحـوالت اقتصـادي بـا    . آن تعریفی ارائه کـرد 

ــه ــب  برنام ــه اول موج ــعه درمرحل ــاي توس ه

. ودشـ  می تحرکات اجتماعی با محور اقتصادي
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ار تحوالت اقتصادي، تحوالت جمعیتـی  ندر ک

ــوزه ــاختاري در ح ــد  و س ــاوت پدی ــاي متف ه

ــی ــآ م ــی،  . دی ــاط جمع ــایل ارتب ــزایش وس اف

 هـا، گسـترش مراکـز آمـوزش    گسترش رسانه

هـاي سـینما و هنـر،    عالی و تحـول در حـوزه  

آورنـد کـه   جملگی فرایندي را به وجـود مـی  

افرادي متفاوت با نگـرش گذشـته بـه وجـود     

از نظـر مطالعـات کالسـیک پیرامـون     . آید می

هاي توسعه و جوامع در حال گـذار  آثار برنامه

نشـانگانی از طبقـه متوســط اقتصـادي مــورد    

ص طبقـه  امـا در خصـو  . بحث قرار داده است

تولیـد   یخاصـ  يمتوسط فرهنگی، بحث نظر

 يمنظور ما از ایـن طبقـه، افـراد   . نشده است

است که از نظر درآمد اقتصـادي، نزدیـک بـه    

ولـی از نظـر    ،طبقه فرودسـتان جامعـه بـوده   

جایگاه  هاي فرهنگی، سیاسی، اجتماعیجنبه

ــت آورده   ــه دس ــاالتري را ب ــت   ب ــد و منزل ان

تر قـرار گرفتـه   اجتماعی آنان در طبقات بـاال 

تواند این تعریف را تبیـین  مدل زیر می. است

   .)78ص ، 1380ربیعی، (کند 

رسد فراینـدهاي نـوین ارتبـاطی و    به نظر می

جهانی شدن، پیدایش طبقه متوسط فرهنگی 

ــت  ــیده اس ــرعت بخش ــت،   .را س ــر و امنی فق

تهیدستی و فقر به عالوه نـابرابري ایـن دو از   

صـادي متأثرنـد و   اي و اقتهاي توسعهسیاست

فرایند توسعه بر چگـونگی و میـزان آن تـأثیر    

دارد و از سوي دیگر، بخشی از مسایل امنیت 

هنـد و بـر   د میها را تشکیل داخلی این دولت

پایین بودن . گذارندچگونگی امنیت ملی تأثیر

سرانه بخشی عظیمی از جامعه، ناشـی   درآمد

هاي اقتصادي یـک رونـد شـناخته   استیاز س

. جوامع در حال گـذار امـروزي اسـت    شده در

تحقیقات صورت گرفته نسبت به پایین بودن 

هاي سیاسـی  ثباتیبودن بیدرآمد سرانه و باال

بـه نظـر   . هـد د مـی را به طور ملموسی نشـان  

رسد هر اندازه که امید بـه کسـب درآمـد     می

بیشــتر و امکــان ادامــه زنــدگی در ســطوحی 

هـاي  تیثبـا باالتر کاهش یابد، این جوامع بـی 

  نندک می بیشتري را تجربه

عدم توزیع مناسب ثـروت و درآمـدهاي   
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 ناشی از رشد اقتصادي منجربه بحران توزیع و

 ســازثبــاتي اجتمــاعی بــیهــا شــکافایجــاد 

جانبـه در   عدم توسعه متوازن و همـه . ودش می

ي ها شکافمدت جمعیت روستایی را به  کوتاه

 اجتماعی طبقاتی جامعه افـزوده و در نهایـت  

پوشـانی بـا شـکاف    شکاف اجتماعی یـک هـم  

پوشـانی  این هم. درآمدي نیز پیدا خواهد کرد

ــه بخشــی از  ــاامنیب ــا ن ــره  ي سیاســی منج

هــاي ناشــی از در مجمــوع بحــران .ودشــ مــی

برابـر از   بـرداري غیـر  شکاف درآمـدي و بهـره  

پـذیري  ثبـاتی آسـیب  مواهب توسعه عامل بی

ــروز   ــراي ب ــه ب ــی و ایجــاد زمین امنیــت داخل

مشـاهدات حـاکی   . باشد اي مینارضایتی توده

است در جوامع شبیه ایران با دو نوع نـابرابري  

هـا  ایـن نـابرابري  . رو هستیمهناشی از فقر روب

وند، کـه  شـ  مـی  گـانگی و شـکاف  منجر به دو

ــر امنیــت تــأثیر   هریــک بــه نحــوي خــاص ب

اولـین دوگـانگی در درون جوامـع    . گذارند می

نگی وم، دوگـا جهان سوم اسـت و دوگـانگی د  

. یافتـه اسـت   این کشورها با کشورهاي توسعه

این مقاله قصد ندارد به موضـوع دوگـانگی در   

دو جهان اول و سوم و نتایج امنیتی ناشـی از  

نیافتـه بـه طـور    کشورهاي توسعه. آن بپردازد

عموم با اقتصادهاي ضعیف و تولیـد ناخـالص   

پایین بودن درآمـد  . ه هستندجملی پایین موا

در این کشورها و تفاوت آن بـا جوامـع   سرانه 

  . ودش می افته از همین عامل ناشیینتوسعه

تحول اقتصادي و دوگـانگی   -5

  درونی 

و  عمـق فقـر   ،براي پی بردن بـه وسـعت  

هاي مضاعف در جوامـع جهـان سـوم    نابرابري

الزم است که به شکاف در حال رشـد درآمـد   

بین افراد ثروتمنـد و فقیـر در کشـورهاي در    

روشن اسـت کـه   . توسعه نیز توجه کنیمحال 

در تمام کشورهاي جهان درجاتی از نـابرابري  

وجــود دارد و اخــتالف بســیاري بــین درآمــد 

ثروتمنــدان و فقیــران در هــر دو گـــروه از    

 افته و در حال توسعه یافتیکشورهاي توسعه

اما آمار بیانگر آن اسـت کـه شـکاف    . ودش می

 بــین فقیــر و غنــی در کشــورهاي کمتــر    

یافتـه معمـوالً از کشـورهاي پیشـرفته      وسعهت

وخامـت   .)50، ص 1381، هودر(بیشتر است 

هـا در  ود که نابرابريش می اوضاع وقتی بیشتر

اي و سـاختار  تمام سطوح محلی، ملی، منطقه

زارش توسعه گ. نظم جهانی وجود داشته باشد

نـد کـه   ک مـی  نشـان خاطر 1999انسانی سال 

و غنـی بـه    شکاف فزاینده میان جهـان فقیـر  

ــت     ــیده اس ــگیري رس ــل پیش ــطح غیرقاب س

مســـئله وقتـــی . )33، ص 1380، ویلکـــین(

ود که نرخ رشـد اقتصـادي   ش می انگیزترتأسف

افتـه  یدر جهان سوم را بـا کشـورهاي توسـعه   

اگر کشورهاي فقیـر بـا همـین    . مقایسه کنیم

نرخ، تولید ناخالص سرانه ملی خـود را ادامـه   
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سـیدن بـه   دهند، صدها سـال فاصـله بـراي ر   

افته زمان نیاز دارند، به این یکشورهاي توسعه

معنی است که شکاف مطلق با رونـد موجـود   

تر و بهبود رشد اقتصادي منجر به بهتر عریض

، هــودر( شــدن  وضــعیت فقــر نخواهــد شــد 

  .)24، ص 1381

  هاي تحقیق افتهی -6

ــته   ــه گذش ــنج ده ــدهاي پ ــه رون مطالع

بحـث بـه    جامعه ایران نتیجـه مهمـی از ایـن   

ــت  ــیدس ــدد م ــراي  . ه ــل از اج ــایج حاص نت

هاي توسعه اقتصادي و آثـار اجتمـاعی،    برنامه

فاً از دیـدگاه  توانـد صـر  سیاسی و امنیتی نمی

آمـد ملـی یـا درآمـد     سطحی و رشد کلـی در 

گیري شود، باید در نظر گرفت که سرانه اندازه

این درآمد چگونه بین جمعیت توزیـع و چـه   

 ایـن توسـعه منتفـع   کسانی بـه چـه مقـداراز    

هاي اجتماعی جدیـد  طبقات و گروه. وندش می

ابنــد و چــه یبـا چــه خصوصـیاتی شــکل مـی   

  . هندد میاي را بروز خواهانههاي تغییررفتار

 -از جمله ایـران  -در جوامع درحال گذار

گونـه  ت اقتصادي به نحوي با امنیـت این تحوال

نکته حائز اهمیـت در  . ودش می جوامع مرتبط

ه همراه با تحـوالت اقتصـادي در   جاست کاین

د ناامنی یا یهر دوره از این تحول، نوعی از تول

ارتباط دو متغیر روندهاي . هدد میامنیت رخ 

توســعه و امنیــت نتــایج متفــاوتی بــه دســت 

هـاي مختلفـی را   توانند فرضیههند و مید می

ایــن تحقیــق پــنج مفــروض  .نــدتبیــین نمای

درآمـد بـه   هم را که ناشی از توزیع ه مرتبط ب

  .سازدآید، مطرح میوجود می

ي ها شکافتحوالت اقتصادي، توسعه  -1

ــا  ــراه ب ــوینی هم ــاتی ن ــد  طبق ــات جدی طبق

  . آورد اقتصادي را به وجود می -اجتماعی

طبقه فقـراي گسـترده نتیجـه اولیـه      -2

به طور معمول طبقـه فقیـر و    .این روند است

به حاشـیه کشـانده شـده ناشـی از تحـوالت      

ــادي  ــود و   اقتص ــع موج ــر وض ــان تغیی خواه

 .گرددمیدر سطوح ملموس شکنی ساختار

طبقه متوسط با ویژگی فرهنگی نیـز   -3

نتیجه چنین روندي اسـت، طبقـات متوسـط    

بـا خصوصـیات   هریـک  (اقتصادي و فرهنگـی 

ــا خوبــه طــور تحــول) خــاص خــود اهانــه و ب

ــی    ــکل م ــد ش ــاي جدی ــن   نیازه ــد، ای گیرن

ک بـه  هـر یـ   جدیـد  يهـا زخواهی و نیا تحول

 .نمایندنحوي تولید ناامنی می

اي که با برخـورداري بیشـتر از   طبقه -4

بـه دنبـال    ،آینـد توزیع درآمد بـه وجـود مـی   

، تأثیرگـذاري بیشـتر در   نـوین  خـواهی هویت

تعـامالت بیشـتر بـا    ساخت سیاسی دولـت و  

، نـوعی از نـاامنی سیاسـی    فرآیندهاي جهانی

 .نمایدتولید می
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گونه جوامـع،   ساختار سیاسی در این -5

اي کـــه از میـــزان اجـــراي در هـــر مرحلـــه

گیرند، بـا نـوعی از   هاي توسعه قرار می برنامه

هتري روبگفته به طور متراکمي پیشها ناامنی

 . ودش می رو

توان فرضیات دیگري رسد میبه نظر می

گفته تبیـین  را براساس رابطه متغیرهاي پیش

ــود ــم  . نم ــورت مه ــر ص ــه ه ــل  ب ــرین عام ت

تــرین عامــل ننــده ثبــات و زیربنــاییتهدیدک

سـاز، مربـوط بـه تحـوالت و تغییـرات      ناامنی

اجتماعی است که از سوي طبقات فقیر و بـه  

حاشیه کشانده شده و نیـز طبقـه جدیـد بـه     

مطالعـات  . ودشـ  می وجود آمده متوسط تولید

هد رفتار واکنشی، نـوع نسـبت بـا    د مینشان 

ع خـواهی و نـو  هاي تغییرنظام سیاسی، شیوه

بحرانــی کــه ناشــی از رفتــار آنهــا بــه وجــود 

انگاره زیر . باشدآید، با یکدیگر متفاوت می می

ــه  ــدودي نتیج ــا ح ــان   ت ــه را نش ــن مطالع ای

  :هدد می

مطالعات نظري و مشاهدات عملی بر وقوع بی

ثباتی سیاسی و بحران متعـدد ناشـی از آغـاز    

ــه   ــا رســیدن ب رونــد توســعه و دوران گــذار ت

ــبی از   ــرایط نسـ ــعه دارد شـ ــد و توسـ . رشـ

هاي هویت، مشارکت، منازعات قـومی،   بحران

ي هـا  شـکاف هاي ناشی از  مشروعیت و بحران

در ایـن فراینـد   . انـد طبقاتی شناسـایی شـده  

هـاي تحـول   جامعه در هـر مرحلـه از برنامـه   

اقتصــادي و توســعه بــا نــوعی نــاامنی خــاص 

مواجه و در دورانی کـه ایـن جوامـع بـه یـک      

در . وندشـ  مـی  عمومی نائلرشد نسبی و رفاه 

هـاي اولیـه از   و در سال توسعه داي فرایندتاب

یی همچون منازعات قومی، تعارضات ها ناامنی

وار هـاي تـوده  ي طبقاتی و درگیـري ها شکاف

گیـري یـک   کاسته شده و به مـرور بـا شـکل   

ــد  ــبتاً جدی ــه نس ــا   -طبق ــط ب ــه متوس طبق

هــایی همچــون بحــران  -خصوصــیات جدیــد

 مشروعیت پررنگ و غلـیظ  مشارکت، هویت و

وند و نوعی شرایط جدید امنیتـی پدیـد   ش می

ا مجـدداً مـوجی از تولیـد نـاامنی     یـ  آید ومی

  .آوردجدید به وجود می

رسد کـاهش نـاامنی اولیـه از    نظر میبه 

و تـأثیر آن   رشد اقتصادي بیشتر منطق تأثیر

نشان تجارب  .ندک می برتوسعه انسانی پیروي

ها در ادامـه  آمدي دولتراناک تداوم هد باد می

ي طبقـه  ها ناامنیروند رشد اقتصادي، مجدداً 

ــر رشــد و  ــاامنیفقی ــا ن ــه بطي ناشــی از ه ق

به طـور   -با خصلت فرهنگی خویش -متوسط
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ــایی ــانه خودنم ــی معترض ــدک م ــین . ن همچن

هـاي  تعدادي از کشورهایی که اجراي برنامـه 

ــتوســعه اقتصــادي  ــروع م ــد،یرا ش در  نماین

هاي ناشـی از دوران گـذار و   انمواجهه با بحر

ناتوانی در ایجاد تعادل بین رشـد اقتصـادي و   

تأثیرات ناشی از این رشد در فضـاي امنیتـی   

 جامعه دچار شکست و بـی ثبـاتی دراز مـدت   

   .وندش می

رشد اقتصادي در مسـیر خـود نهادهـاي    

جدیدي را ساخته و نهادهاي سنتی را اصالح 

هـاي  لمسـئله جـد  ند، این ک می و یا تخریب

. ودشــ مــی زا را در ایــن جوامــع منجـر نـاامنی 

نهادهاي آموزشی کشورهاي جهـان سـوم در   

به بهبـودي را   هاي روچند دهه اخیر شاخص

ارتباطات و اطالعات فشرده بـا  . هدد مینشان 

قابلیت دسترسی آسان در این کشـورها رواج  

این اتفاقات در کنار آهنـگ رشـد   . یافته است

هـاي فراوانـی را بـه    نیاقتصادي کند، ناهمگو

تجارب به دست آمده . دنبال خود آورده است

هد قبـل  د میدر کشورهاي جهان سوم نشان 

هـاي توسـعه ثبـاتی نسـبی بـا      از آغاز برنامـه 

ــن ســازو ــدارگرایی در ای کارهاي ســنتی و اقت

و پس از پیمودن مسـیري  . جوامع برقرار است

قابل توجه از مسیر رشد و توسـعه بـه سـمت    

ولی مشکالت اساسی . انددارتري رفتهثبات پای

در دوران میــانی یعنــی آغــاز اجــراي برنامــه  

  .ودش می توسعه و دوران گذار همراه

  )1شماره نمودار ( 

ــر    ــی و تغیی ــایل فرهنگ ــر مس ــالوه ب  ع

هـا و تعارضـات ناشـی از آن،    ارزش ،ها دیدگاه

ي درآمدي ها شکاف ،برنامههاي بیشهرنشینی

از بروز دوگانگی متعدد، هاي ناشی و نارضایتی

به وجـود آمـدن طبقـات متوسـط، مشـارکت      

ســازي و حضــور در خــواهی آنهــا در تصــمیم

مناصب سیاسی، وجود جمعیت جوان و عـدم  

پاسخگویی در ایجاد اشتغال، جملگـی عوامـل   

. مهم تولید ناامنی در جوامع شبیه ایران است

ــرخ رشــد   ــین ن شــواهد حــاکی اســت اگــر ب

جمعیت، تناسبی نتـوان  اقتصادي با نرخ رشد 

معادله امنیتـی بـه سـمت نـاامنی      ،برقرارکرد

از سـوي دیگـر طـوالنی    . حرکت خواهد کـرد 

بودن و دشواري مسیر توسعه اقتصـادي و بـه   

عبارتی طوالنی بـودن دوران میـانی یـا گـذار     

موجبات بروز شکاف بین الزام وجود شـرایطی  

مناسب براي امنیت سیاسی شـده و از سـوي   

به وجود آمده جدیـد منجـر بـه     دیگر طبقات
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خواهی و نیاز بـه دمـوکراتیزه   رشد دموکراسی

افـراد  . آوردشدن بیشتر جامعه را به وجود می

 یجامعـه در حـال رشـد اقتصـادي بـا سـرعت      

ــد اق  ــان بیشــتر از آهنــگ رش تصــادي، خواه

ــارکت ــی و مشـ ــی دموکراسـ ــویی سیاسـ  جـ

  .وندش می

 گفته را تعیـین ر وضعیت پیشیزنمودار 

 ،ودشـ  مـی  گونـه کـه مالحظـه   همان. ندک می

 با آهنگی کند حرکـت  يمنحنی رشد اقتصاد

در کنار آن، منحنی خواست سیاسـی  . ندک می

هـاي ناشـی از   با موانع کمتر و حتی با تقویت

سـازي، ســیر  ارتباطـات و فراینـدهاي جهـانی   

ها نیز با توجه بـه  دولت. ندک می صعودي پیدا

تثبیـت   ضرورت و نیاز به اعمال قدرت و نیـز 

اي از توسـعه سیاسـی را   حاکمیت خود اندازه

انند که تحت کنترل آنان باشـد، از  د میمجاز 

این رو شکاف بین توسعه سیاسی مـورد نظـر   

دولت و خواست سیاسی جامعـه محـل بـروز    

  .ودش می منازعه و درگیري

 
  )2شماره  نمودار( 

  هاي تحقیق در ایرانافتهی -7

کشـور  شده در خصوص آمارهاي منتشر 

ایـران حــاکی اســت ضــریب افــزایش شــکاف  

طبـق  . هـا بیشـتر شـده اسـت    درآمدي ایرانی

آخـرین آمارهـاي منتشـره بانـک مرکـزي در      

شـاخص توزیـع   (ضـریب جینـی    1385سال 

بهبـود   1384-1385هـاي  طی سـال ) درآمد

. کاهش یافتـه اسـت   40/0به  42/0یافته و از 

المللـی نشـان   ي بـین هـا  سـازمان اما آمارهاي 

هد ضریب جینی دوباره در حال افـزایش  د می

 مشـکالت بوده و متغیرهـاي تـورم و بیکـاري    

را بـه همـراه داشـته     توزیع درآمد در جامعـه 

  .است

ــوع خصوصــیات   ــران در محم ــه ای جامع

کالسیک یک کشور در حال گذار را داراسـت  

هـاي سیاســی  و طـی چنـدین دهـه بـا نظـام     

هـاي  متفاوت، آثار و تبعات امنیتـی سیاسـت  

هـاي  هاي طبقاتی و واکنشادي، نابرابرياقتص

. نمایدرانده را تجربه میطبقات فقیر و حاشیه

هاي متفـاوتی را در مـورد علـت    برخی نظریه

ــرده  ــک اصــلی فقــر بیــان ک ــد، براســاس ی ان

در  -هاي مـرتبط بـا فقـر   تئوري ،بندي تقسیم

 توسط تدك و برادشو –بخش مباحث نظري 

  .اشاره شده است

علـل فقـر در ایـران بـا      رسـد به نظر می

اقتصـادي و   –هاي سیاسـی  ناهنجاريتئوري 
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توانـد  حدودي مـی  علل انباشتی و معیشتی تا

در ایـن میـان تئـوري    . توضیح و تبیین شـود 

سیاسـی، بـا توجـه بـه      -ناهنجاري اقتصـادي 

خصوصیات و گستردگی دولت در ایران و نیز 

بزرگـی و مسـئولیت    ،حیطه وسیع اختیـارات 

ــت در عرصــه ــاي سیاســی و اقتصــادي دول ه

هـاي  سیاسـت . بیشترین قدرت تبیین را دارد

ــوعی    ــدین ســو ن ــه چهــل ب اقتصــادي از ده

ي متعـدد  هـا  شکافهاي اقتصادي و نابسامانی

هـاي اجتمـاعی را   ناشی از توزیع نابرابر ثروت

ــاه در شــهرهاي . دامــن زده اســت فاصــله رف

مرکزي نسـبت بـه شـهرهاي مرزنشـین کـه      

 ،وندشـ  می هاي قومی تشکیلمعموالً از اقلیت

شکلی از ناامنی و تأثیر منفی بر امنیـت ملـی   

هـا در  گردانـی روي. را به دنبال داشـته اسـت  

هـاي  يمیان مرزنشینان شمال غرب و درگیر

ناشـــی از قاچـــاق کـــاال در آن منطقـــه،    

قاچاق مواد ( هاي ناشی از نوع معیشت تعارض

در شرق کشور، توزیع نامناسب ثـروت  ) مخدر

حاشـیه کشـاندن افـراد سـاکن در ایــن      و بـه 

ــا  واکــنش ،منــاطق ــا را ب ــاي اعتراضــی آنه ه

دهه اخیر تبیـین   هاي چنداتفاقات و درگیري

  . نمود

 1364ضریب جینی که تا قبـل از سـال   

بـوده اسـت، از    4/0ها بـیش از  سال بیشتردر 

 4/0حـــدود  1387تـــا ســـال  1364ســـال 

کـه   1382و  1381هاي به جز سال( باشد می

 1387در سـال  ). است 42/0ین رقم نزدیک ا

 3859/0این شاخص کاهش یافت و به عـدد  

هـاي  نوسـان ایـن شـاخص بـین سـال     . رسید

باشد که بخشـی از  ناچیز می 1387تا  1363

توان ناشی از خطاهاي نمونه این تفاوت را می

توان گفت کـه  گیري فرض نمود؛ بنابراین می

ایـران   کنون درتـا  1363ع درآمد از سال یتوز

  .)1389ملک، (تغییر چندانی ننموده است 

شـده   هاي روانـی شـناخته  کی از پدیدهی

ساز در جامعه، موضـوع احسـاس فقـر و    ناامن

. باشـد نگرش جامعه نسبت به مسئله فقر مـی 

به اعتقاد کارشناسان امنیتی پدیـده احسـاس   

امنیـت   ،توانـد بـیش از واقعیـت فقـر    فقر می

ایـن نگـرش    دهد وروانی را مورد تهدید قرار 

ثبـاتی را  هاي بیتواند  پایهبه خودي خود می

نتایج یک پیمـایش قابـل توجـه     .فراهم سازد

 1380توسط وزارت فرهنگ و ارشاد در سـال  

منفی جامعه ایرانی به مسایل  حاکی از نگرش

در پاسخ بـه ایـن   . حوش فقر بوده استو حول

سؤال که به نظر شما کدام مسـئله و تـا چـه    

 8/95 :جامعـه جـدي و مهـم اسـت     دراندازه 

مسـئله بیکـاري را   ) ادیزیاد یا کامالً ز(درصد 

همچنین در پاسـخ بـه سـؤال    . اندعنوان کرده

. نـد ا به گرانی اشاره نموده) درصد 2/93( دیگر

هاي مسـائل   وقتی این مسائل با سایر شاخص
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ــی، فرهن ــادي   سیاس ــاعی و اقتص ــی، اجتم گ

داري از رابطـه بسـیار معنـا   . ودشـ  می مقایسه

ردم در مورد مسـئله فقـر بـه    دیدگاه منفی م

قابل توجه دیگر، نگـرش  نکته . هدد میدست 

هـاي مـرزي ازقبیـل کرمانشـاه و      مردم استان

اعتقاد به توزیع نابرابر ثـروت   مورد سنندج در

این زمینه با اختالف قابل توجـه  در . باشدمی

ها بـا ایـن امـر موافقـت     نسبت به سایر استان

پاسخ بـه سـؤال دیگـر در مـورد      در. اندداشته

ــه این ــرار   ک ــه ق ــدام طبق ــردم در ک ــتر م بیش

درصـد   1/63گیرنـد؟ شهرسـتان سـنندج     می

 5/3طبقه متوسط و درصد  4/33 طبقه پایین

 58اند و کرمانشـاه  درصد را طبقه باال دانسته

ــایین و درصــد  ــه پ ــه درصــد  2/39طبق طبق

انـد و  طبقه بـاال دانسـته  درصد  8/2متوسط و 

آباد وضـعیت مشـابهی   خرم و چنین ارومیههم

، صـص  1380، هـا ها و نگرشارزش( اندداشته

هـا در شـرایط   این نگرش). 74و  68-67، 59

ه و ناامنی خـاص نمـود   تولیدخاص اجتماعی 

سـاز کمـک   در پیوستن به یک جریـان نـاامن  

پـردازان انقـالب معتقدنـد     نظریه. خواهد کرد

اجتمـاعی  براي پیدایش انقالب در یک نظـام  

ــه    ــل مهــم اســت ک ــن عام در درجــه اول، ای

اقتصـادي وجـود داشـته     –نابرابري اجتماعی 

تر از آن احساس ذهنـی اعضـاء   باشد، اما مهم

، 1376 ،رفیـع پـور  ( جامعه از نـابرابري اسـت  

  .)65-66صص 

هاي طبقات اجتماعی و کنش -8

  امنیتی 

 شـغل  طبقه اجتماعی، محـل سـکونت و  

وجده اعتراضـات  علل م معترضین و همچنین

توسط نویسنده مورد مطالعه و  هفتاددر دهه 

این مطالعـات نشـان   . بررسی قرار گرفته است

  :هدد می

هــاي از واکــنشدرصــد  95بــیش از   _

اعتراضی در حاشیه شهرهاي بزرگ بـه وقـوع   

هـا، در  پیوسته و درصد باقیمانـده از نـاآرامی  

مناطق موسوم به جنوب شهر صـورت گرفتـه   

  .است

سکونت این افراد فاقـد امکانـات    محل -

ــهري الزم و   ــاهی و ش ــد  83رف ــازل درص من

 . متر بوده است 70تا  50مسکونی کمتر از 

 کنندگان بیشتر از نسـل دوم مشارکت -

مهاجرین از روستا به حاشیه شـهرها تشـکیل   

 .اندشده

ــت،    - ــارگران موق از لحــاظ اشــتغال، ک

لی شـغ بی و بیکاران و افراد فاقد امنیت شغلی

ــیش از  ــارکت  90ب ــد مش ــدگان در  درص کنن

 .هندد میها را تشکیل ناآرامی
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ــی از    - ــاعی، همگ ــه اجتم ــر طبق از نظ

ــوم     ــه س ــه طبق ــوم ب ــت موس ــار فرودس اقش

 .باشند می

وجـده نشـان   بررسی در خصوص علـل م 

مجـاز،   سازهاي غیـر وهد مقابله با ساختد می

ان گرانی میوه در پای(اعتراض به گرانی و تورم

آمـد، عـدم   وهـاي رفـت  افزایش هزینـه  ،)سال

دسترسی به امکانات شهري ماننـد آب، بـرق،   

گاز و بهداشت، عدم پرداخت حقـوق مکفـی،   

کاري و مواردي از این قبیل، خلع یـد از  اضافه

ه و بیکـاري ناشـی از آن، فقـر و    قاراضی متفر

ــه طــور عمــومی، قاچــاق کــاال،   تنگدســتی ب

ها، شروف آوري دستخاستگاه معیشتی، جمع

هـاي اعتراضـی در مـوارد مـورد     علت واکنش

در دو مـورد  البتـه   .انـد بررسی شناخته شـده 

بـه  . ده اسـت شـ و انگیزه قومی مشـاهده   علل

ه ریشه اصـلی ایـن دو مـورد نیـز     نظر نویسند

 .، عدم اشتغال و فقدان اشتغال بوده اسـت فقر

از ایـن   ه اعتراضـات عـ رسـد مجمو به نظر می

  .  ائل اقتصادي داردپوشانی با مسقبیل، هم

ــورد یــک مطالعــه صــورت  ــه در م گرفت

ــه در اسالمشــهر تهــران حــوادث شــورش گون

ــینشــان  ــراض د م ــار اعت ــین رفت ــد ب ــز ه آمی

کنندگان، نوع زندگی و درآمـد آنهـا   مشارکت

  .)1386، بصیرت( رابطه معناداري وجود دارد

هاي سنی درصد گروه ):1(جدول  شماره 

  الس/ متهمین حوادث اسالمشهر
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 850 29 42 142 508 129 تعداد

 100 4/3 9/4 7/16 8/59 2/15 درصد

حوادث  شغل متهمین ):2( شماره   جدول
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 782 20 22 29 48 62 183 418 فراوانی

 100 5/2 8/2 7/3 1/6 9/7 5/23 5/53 درصد

رسد آمارهاي فوق که از میان به نظر می

هاي اعتراضـی  دستگیرشدگان مرتبط با کنش

قابـل تعمـیم بـه     ،اسالمشهر تهران تهیه شده

ــه مشــارکت ــراضکلی ــدگان اعت ــز در کنن آمی

گونـه کـه   همـان . ي اسالمشهر اسـت ها ناامنی

دهنـده  شغل افراد نشانود، نوع ش می مالحظه

. ان استکنندگطبقه پایین اقتصادي مشارکت

کننـده نشـان    بیشترین سـن افـراد مشـارکت   

 .اندهد این افراد از ناامیدان به آینده بودهد می

مشـــاهدات محقـــق در جریـــان اعتراضـــات 

ــاي و مصـــــاحبه 1374اسالمشـــــهر،  هـــ

گرفته در حـین اعتـراض بـه  افـزایش      صورت

س در آسـتانه سـال نـو    بـو رایه مینیکقیمت 

اي بـراي اعتـراض و   ن انگیـزه و بهانـه  یبیشتر

  به برنامه تعدیل اقتصادي بوده استواکنش
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اقـدام بـه   ، کننده در ناآرامی افراد شرکت

ــوعی   ــه ن ــی نمــوده و ب ــاکن دولت تخریــب ام

ــورش ــه روز  حرکتــی ش ــه محــدود در س گون

. ادنـد د مـی هـاي خـود را بـروز    متوالی کـنش 

اي اعتراضی از متهمین همصاحبه حین کنش

دستگیرشده شکاف درآمـدي، نـوع زنـدگی و    

گیري از مواهب شهرنشـینی انگیـزه   عدم بهره

. ادد مــیکننــدگان را نشــان اصــلی از شــرکت

کننـدگان  شـرکت  هـد د مـی ها نشـان   بررسی

اهداف مشخصی را دنبال ننموده و هدف آنهـا  

کنش پیرامون خواست عمـومی بـا خاسـتگاه    

ایجاد شغل و زندگی بهتـر   تغییرات اقتصادي،

ــود  ــه ب ــکل یافت ــون  . ش ــر پیرام ــه دیگ مطالع

هــاي اعتراضــی در شهرســتان قــزوین  کــنش

ـ  مورد بررسی نفر 500هد از د مینشان  ش یب

ــارکت  77از  ــد از مش ــدرص ــامل کنن دگان ش

درصـد    6/5تنهـا  . انـد  کارگران، بیکاران بوده

و بقیه افراد داراي مشاغل آزاد  اندکارمند بوده

  .)1376عرف، (اند بوده یئو جز

 محرومیتجدول یک بعدي  ):3(جدول شماره 

  هاي قزوینمعترضین ناآرامی نسبی

  )بار تکفل خانوار: شاخص(

 فراوانی  ل خانوارفدرصد بار تک

10% ----- 0  

20% ----- 11%  

30% -----21%  

40% -----31%  

+41% 

2  

34  

24  

34  

6 

 100 جمع 

که  توان گفتبا توجه به جدول فوق می

از جامعــه آمــاري مــورد درصــد  40بــیش از 

مطالعه داراي بار تکفل خانوار معادل بیشتر از 

ــد  30 ــیدرص ــندم ــاي  . باش ــی خانواره یعن

هـاي  پیمـایش پیرامـون نـاآرامی    زمستخرج ا

. باشـند قزوین داراي بار تکفل نسبتاً زیاد مـی 

ــانوار  درصــد  58حــدود  ــل خ ــار تکف داراي ب

از درصـد   2ا باشـند و تنهـ  متوسط و کم مـی 

. باشندجامعه آماري بدون بار تکفل خانوار می

شـده پیرامـون فرضـیه    هاي تحقیـق یاد افتهی

و آشــوب اجتمــاعی  ارتبــاط بــین محرومیــت

  .)60، ص 1376عرف، (باشد  می

هــاي نویســنده مقالــه در حــین نــاآرامی

هـا نشـان   قزوین به مصاحبه پرداختـه، یافتـه  

مبنـی بـر   هد که به رغم بهانه کنشگران د می

عدم رأي مجلـس بـه اسـتان شـدن قـزوین،      

اي بـراي اعتـراض بـه بیکـاري،     یافتن زمینـه 

ــراي    ــر ب ــتی بهت ــت دادن فرص ــور از دس تص

درآمد  -ناشی از  عدم استان شدن -معیشت 

کننـدگان را  هاي ثانویـه مشـارکت   کم، انگیزه

  . ادد میتشکیل 

که بـه روش مصـاحبه   ( در بررسی دیگر

با تعدادي از مسـئولین  توسط نویسنده مقاله 

ــی و شــرکت ــدگان در کــنشاجرای ــاي کنن ه

پس از اعتراضـات در  ) اعتراضی صورت گرفت

شهرســتان مشــهد کــه از کــوي  1371ســال 
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طالب آغاز و سراسر شهرستان را دربرگرفـت،  

نشانگر آن بود که به رغـم بهانـه اولیـه علیـه     

ــدگی     ــر زن ــار وارده ب ــهرداري، فش ــدام ش اق

ــل اصــ ــوده و  یلمعیشــتی از عوام ــراض ب اعت

ــا   ــدگان ک ــارکت کنن ــزمش ــات  ومالً ج طبق

انـد، افـراد دستگیرشـده    فرودست مشهد بوده

ــا   ــزه اصــلی آنه ــد ســابقه سیاســی و انگی فاق

واکنش به شرایط درآمـدي و اقتصـادي بـوده    

  .است

  هاي طبقات متوسطکنش -9

هاي طبقه متوسـط در  مشاهدات ناآرامی

ضات در هد کانون اصلی اعتراد میایران نشان 

میان طبقه متوسط تأکید بـر طبقـه متوسـط    

دانشجویان، اسـتادان بـه طـور    . فرهنگی دارد

ــان و اقشــاري کــه ارتباطــات   عمــوم فرهنگی

اجتماعی بیشـتر و نیـز در معـرض ارتباطـات     

ــد در ایــن طبقــه قابــل  ،بیرونــی بیشــتر بودن

هاي دانشجویی در دو ناآرامی. باشدتعریف می

قالـه قابـل تبیـین و    دهه اخیر با فرضیه این م

  .استتفسیر 

ــابات  ــکار اعتص ــوارد (آش ــر م ) و در اکث

غیرصـریح معلمــان در دهـه اخیــر هـر چنــد    

ــوده داراي زمینــه هــاي صــنفی و معیشــتی ب

هـاي  است؛ اما مصاحبه با تعـدادي از انجمـن  

کننـده  بصنفی شکل گرفته و فعاالن اعتصـا 

که درآن زمان توسط نویسنده صورت گرفت، 

خواهی مشـارکتی  یاسی، سهمنوعی گرایش س

هــاي کــانونی و منزلتــی مــورد توجــه هســته

  .اعتصاب بوده است

گرفته توسـط   ک پیمایش صورتی در  - 

 300نویســنده و همکــاران از جامعــه آمــاري 

بـه طـرف    افراد سـاکن منـاطق مرکـزي    نفره

درصـد   70هد بیش از د مینشان  شهر شمال

، کارمنـد،  افراد ناراضی سیاسـی تحصـیلکرده  

  .باشندمیاراي شغل و دانشجو د

هند که خواست و د میها نشان افتهی -  

 اعتـراض در مـورد شـیوه    ،آنهـا  اصـلی  انگیزه

خواهی از سوي دولـت  مشارکت و پاسخ جذب

 مسائل پیرامـون مشـارکت سیاسـی   در زمینه 

  .بوده است

اعتراض و نگرانی از وضعیت اقتصادي   -

بـــه شـــکل مســـایل کـــالن معطـــوف بـــه  

باشــد و اي اقتصــادي دولــت مــیهــ سیاســت

نارضــایتی معیشــتی درمیــان آنهــا از درجــه  

  .تري برخوردار است اهمیت پائین

در این جامعـه آمـاري کمتـر از یـک       -

ــان تغییـــر      ــراد، خواهـ ــد افـ ــم درصـ دهـ

ــکنانه ــوده ساختارش ــدب ــن مو. ان ــای ــا ض وع ب

که طبقـه متوسـط،    -هاي نظري تحقیق یافته

خواهــان مشــارکت در چــارچوب ســـاخت    

سیاسی است و بروز ناامنی از آنها در صـورت  
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  -گیـرد عدم دریافت پاسخ مناسب صورت می

  .نیز همخوانی دارد

گویـان بـا   درصد پاسخ 90نزدیک به    -

مطالعه قبلی و اطالعات کامـل در اعتراضـات   

  .ابندیحضور می

درصد از ماهواره اسـتفاده   60بیش از   -

ئل درصـد از افـراد مسـا    82نموده و بـیش از  

ــق  اینترنــت، و در فضــاي   سیاســی را از طری

  .اندمجازي دنبال کرده

درصد انگیزه اعتراض  را بـه  10حدود  -

  .اندطور عمومی  عنوان نموده

هاي بعدي در مجموع حاکی اسـت  افتهی

کــه کــانون توجــه معترضــان در فرآینــد     

مراتــب نیازهــاي انســانی، در مراتــب  سلســله

هی و خــوا بــاالتر، بــه نیازهــاي مشــارکت    

  .جویی طبقاتی ارتقاء یافته است هویت

  فرجام

و اصلی هـر   ضروريهاي کی از گرایشی

ــع  ــه واق ــد    برنام ــه بخواه ــعه ک ــه توس بینان

یابی را نیز در برداشته باشد، ناچـار بـه    امنیت

و نیازهـاي   هاي نگاه به فقرتمرکز در سیاست

بـه عـالوه   . جدید طبقات جدید  خواهـد بـود  

وزیع عادالنـه درآمـد   رشد سریع اقتصادي و ت

هاي توسعه لزومـاً بـا یکـدیگر    به عنوان هدف

مسـئله انتخـاب بـین رشـد     . ناسازگار نیستند

بیشتر با برابري بیشـتر بـین طبقـات مطـرح     

نیست، بلکه مسـئله اصـلی انتخـاب نـوعی از      

رشد اقتصـادي  برنامه و سیاست براي افزایش 

 از ياست که ضمن کسـب نـرخ رشـد بـاالتر    

را در مقابـــل هــا  ، دولـــتامنیــت سیاســی  

در هـر حـال    .ها نیـز مصـون نمایـد    نارضایتی

توان نتیجه گرفت که استراتژي توسعه نـه   می

تنها مستلزم تسریع رشد اقتصادي است، بلکه 

مســتلزم آن اســت کــه در درجــه اول ســطح 

هایی که عمدتاً در جریـان  زندگی مادي گروه

 -مانـد د اقتصادي نزول یافته یا ثابـت مـی  رش

بنابراین، هدف اصلی راهبردهـاي  . ود دهدبهب

وي مطلـوب رشـد   ایجاد یـک الگـ   توسعه باید

کنـار   در شمول باشـد و  درآمد همگانی و همه

ــازو ــذب   آن س ــراي ج ــبی را ب کارهاي مناس

بقـات جدیـد بـه    نیازهاي جدیـد در میـان ط  

  .آمده، ایجاد کندوجود

بررسی خصوصیات اقتصـادي، فرهنگـی   

یـران در حـال   ایران حاکی است که جامعـه ا 

حاضر دو نوع ناامنی ناشـی از آثـار اقتصـادي    

خود حمـل   توزیع درآمد را به طور همزمان با

از یک سو اجراي پنج برنامه قبـل از  . نمایدمی

انقالب و چهار برنامه بعد از انقالب، تحـوالت  

ــد     ــات جدی ــز طبق ــی و نی ــی، سیاس فرهنگ

از . اجتماعی را در ایران به وجـود آورده اسـت  

طبقــاتی و طبقــات بــه  یگــر، شــکافســوي د

شـده بخـش قابـل تـوجهی از     حاشیه کشانده
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. جمعیت ایران را به خود اختصاص داده است

نکته قابل توجه در این میان طبقـه متوسـط   

در . بزرگ با خصوصیات ظاهراً متناقض اسـت 

طبقـه  «حال حاضـر مفهـومی تحـت عنـوان     

در ایران امروز پدیـد آمـده   » متوسط فرهنگی

ن طبقـه بـا توجـه بـه میـزان کسـب       ای. است

درآمد همزمان با قرار داشتن در طبقه پـایین  

ــون    ــیاتی همچ ــاظ خصوص ــادي، از لح اقتص

دانش، اطالعات و منزلت اجتمـاعی در زمـره   

طبقه متوسـط جامعـه قرارگرفتـه اسـت، بـه      

عنــوان مثــال بخشــی از کارمنــدان دولــت از 

قبیل اساتید و معلمان که در گذشته در زمره 

. قرار داشـتند  -به طور عمومی -متوسططبقه 

خصوصیات طبقه متوسط فرهنگـی   باامروزه، 

ناشی از تحوالت سیاسـی،   که اندشکل گرفته

 است تغییرخواهی اقتصادي نوعی از ،فرهنگی

روندهاي سیاسـی و   و خواهان تأثیرگذاري در

این تغییرخـواهی و  . باشندفرهنگی جامعه می

و گـاهی   جویانـه خواهی گاهی مشـارکت سهم

سـاخت  . نمایـد  گونه بـروز مـی   اوقات اعتراض

ــی ــت، گســتردگی آن و  ب ــه دول ــ برنام  دانفق

اي براي جـذب تقاضـاهاي ایـن طبقـه،      برنامه

به وجود آورده که   در جامعه ایرانرا شرایطی 

در تعارض با این طبقه خـاص قـرار گرفتـه و    

شکلی از ناامنی خـود را در جامعـه ایـران بـه     

همچنین بررسـی حـوادث   . وجود آورده است

گونه در دو دهه گذشته پس از دوران اعتراض

ــان    ــی نش ــگ تحمیل ــیجن ــدد م ــه  ه در ک

گونه همواره طبقـات پـایین   اعتراضات شورش

اقتصادي حضور و مشارکت جـدي   -اجتماعی

ي هـا  ناامنیهد د میها نشان بررسی. اندداشته

گرایانه جمعی  طبقات پایین اقتصادي، تخریب

ي هـا  نـاامنی . اسـت  هرات بـوده همراه با تظـا 

ــط  ــات متوس ــیش -طبق ــاآرامی پ ــاي از ن ه

ز حالـت  بیشـتر ا   -اباتی اخیـر در ایـران   خانت

در نهادهاي مدنی و  و در قالب فعالیت» نرم«

 کاري اعتراضـی و  کمدر اعتراضات خاموش،  یا

بـه نظـر   . دنمـو مواردي از این قبیل بروز مـی 

عـدم   ریزي بـراي موانع برنامه رسد یکی از می

عدم دقت نظـر   ها ناامنیگیري این گونه شکل

هـاي  و نادیده گـرفتن آثـار امنیتـی سیاسـت    

در اینجا برخـی پیشـنهادها و    .اقتصادي است

هــاي سیاســتی بــه قــرار زیــر مطــرح توصــیه

  :شود می

در نظــر گــرفتن مالحظــات امنیتــی در   -

، بـه نحـوي کـه آسـتانه     هـا ریـزي برنامه

ــه در   ــراد فرودســـت جامعـ تحمـــل افـ

هـا  هاي تعدیل و آزادسازي یارانـه  رنامهب

ــه شــده  و خواســته هــاي در نظــر گرفت

هـا بـه   جدیدي که ناشی از اجراي برنامه

  .بینی شودآید، پیشوجود می
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ــروت  - ــب ث ــع مناس ــه   توزی ــرایش ب و گ

ــه  ــی در برنامـ ــق   فقرزدایـ ــا از طریـ هـ

ــت ــعه  سیاس ــاي توس ــتغاله زا و اي اش

  درازمدت؛

اجتماعی  هاي سیاسی،باال بردن ظرفیت -

 ربطها و نهادهاي ذيدستگاه و اقتصادي

ــط    ــات متوس ــؤثر طبق ــور م ــراي حض ب

 سیاسـت، فرهنــگ و   صـنعتی در عرصـه  

  ؛اقتصاد

سـازي آن  کوچک کردن دولت و توانمند -

در مقابل بازکردن فضاي عمـومی، بـراي   

ــت هــاي اقتصــادي، اجتمــاعی و   فعالی

  فرهنگی مردم؛ 

ی توانـد آثـار امنیتـ   مـی گفته موارد پیش

 تا حـدود قابـل تـوجهی    این روند را کاهش و

هـاي   اعمـال سیاسـت  : نبنـابرای . کنترل نماید

ــایتی  ــادي حمـ ــایین   -اقتصـ ــات پـ از طبقـ

ریزي برنامهبا ایجاد اشتغال مداوم؛  -اعیتمجا

درك تقاضاهاي طبقات متوسـط   صحیح براي

ــد؛  ــت جدی ــاالبردن ظرفی ــاي  ب ــاي نهاده ه

راهم و فـ  یفرهنگی و آموزش امنیتی، سیاسی،

گـذاري  کردن مشارکت مردم از طریق سرمایه

کاال و خدمات، صادرات و واردات، براي تولید 

اي  الزمه حفظ امنیت و ادامه فرآینـد توسـعه  

با ثبـات در کشـورهاي در حـال گـذار      همراه

  .است

  فارسی منابع

، ترجمه توسعه به مثابه آزادي، )1381(، سنآمارتیا  .1

  .دانشگاه تهرانانتشارات : ، تهرانمحموديوحید 

، ترجمــه جامعــه شناسـی ، )1387(آنتـونی گیـدنز،    .2
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