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 های سیاسی اجتماعی فقر و نابرابری در جمهوری اسالمی ایرانچالش
 

 1امیرعلی مددی

 *2خوشاحسان شاکری

 3پور هرویعزیز جوان

 چکیده
ی های سیاسی اجتماعهای اجتماعی جدید در بروز چالشپژوهش حاضر باهدف بررسی ماهیت جنبش

شاد  اساتس سا ا  انجام 1396ماا  یفقر و نابرابری در جمهوری اسالمی ایران پس از اغتشاشاا  د
 های سیاسی اجتماعی فقر و ناابرابری در جمهاوریپژوهش عبار  است از: ماهیت و محمل چالش

ای هاکند: چاالشچگونه است؟ فرضیه پژوهش بیان می 1396ما  اسالمی ایران پس از اغتشاشا  دی
قالا   در 1396ماا  غتشاشا  دیسیاسی اجتماعی فقر و نابرابری در جمهوری اسالمی ایران پس از ا

ژوهش خواهانه در بستر فضای مجازی بود  استس روش انجام پهای اجتماعی با ماهیت عدالتجنبش
امه ا ابزار پرسشندلفی فازی ب ای و روشتحلیلی با استفاد  از منابع کتابخانه –تلفیقی از روش توصیفی 

لی نظیر به مشکال  اقتصادی و معیشتی و عوام است که با توجههای پژوهش حاکی از آناستس یافته
 ر وسسسماعی، تحقیامالی، ناکارایی مدیریت اقتصادی، بیکاری، فقر، نابرابری اجتگرانی، تورم، رانت، فساد

هاای بکهشاست که با گسترش  گرفتهشکلطلبی های اجتماعی جدید مختلفی با ماهیت عدالتجنبش
بقاا  طشد  و  و دسترسی به آگاهی همگانی افتهیارتقاءروم های سیاسی طبقا  محاجتماعی، آگاهی

یاری گبرای شاکل دوطبقههم نزدیک شد  که احتما  ائتالف آن  متوسط و محروم در جامعه ایران به
ر اغتشاشاا  کنندگان دگونه که اکثر شرکتهای سیاسی و امنیتی در آیند  نیز وجود داردس همانبحران

توسط بودس منشین با همراهی برخی افراد طبقا  طبقا  محروم و حاشیه 1398ما  و بهمن 1396ما  دی
ی جمهوری راروفو امنیتی ی سیاسی هابحرانبا استفاد  از دلفی فازی، عوامل کلیدی در بروز  تیدرنها

ساائل معوامل کلیادی، مرباوب باه  درصد 56.25حدود  ؛ کهاسالمی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند
 ستاساقتصادی 

 

هاای هاای سیاسای امنیتای، شابکهجنبش اجتماعی جدیاد، اغتشاشاا ، بحاران :واژگان کلیدی
 های سیاسی اجتماعیاجتماعی، چالش

                                                             
، واحاد تبریاز، الملالو رواباط باین ، گرو  علوم سیاسیگرایش مسائل ایران علوم سیاسیرشته دانشجوی دکتری س 1

 دانشگا  آزاد اسالمی، تبریز، ایرانس

 ، واحد تبریز، دانشگا  آزاد اسالمی، تبریز، ایرانسالمللو روابط بین استادیار گرو  علوم سیاسیس 2
*  Shakeri_eh@yahoo.com 
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 مقدمه

 تحاوت  باا اساالمی انقالب از ناشی خاص شرایط به توجه با جمهوری اسالمی ایران

تس رخادادها و اسا بود  بیرونی و داخلی عوامل از متأثر که بود  روروبه مختلف سیاسی

کاه های متفاوتی در جامعاه دارناد؛ ازجملاه اینهای مختلف، تأثیرا  و بازتابسیاست

هاایی از جامعاه را پیراماون مبالباا  های اجتماعی را تحریک یا بخاشقشرها و گرو 

ها دهیهای اجتماعی از د  این تحرکا  و ساازمانکنندس جنبشدهی میمشترک سازمان

شوند که در وضعیت غیرعادی، تحرکا  اجتماعی تبدیل به امواجی میآیندس به وجود می

چهار دهاه از انقاالب،  باگذشت ها، بسیار زیاد استسقابلیت و ظرفیت سوءاستفاد  از آن

ترین مسائل س هنوز یکی از مهماندافتهیتداومروندهای نابرابری همچنان در اشکا  جدید 

به عدالتی است که از اهاداف انقاالب اساالمی  نافتیدست نایران، نابرابری اجتماعی و 

وقاو   جاهیدرنتهاا و فساادهای اقتصاادی در داخال کشاور و و بروز رانات بود  است

های گیری جنبشهای اخیر، حاکی از شکلاعتراضا ، اعتصابا  و اغتشاشا  طی سا 

خیار ای که طی چند سا  اگونهطلبی در سبح کشور است؛ بهاجتماعی با ماهیت عدالت

 ارتباطی هایفناوری دست و فرودست، بدنه اصلی معترضان بود  و گسترشطبقا  تهی

 و اهداف به رسیدن بتوانند برای افراد کرد  تا ایجاد را فرصت این مجازی فضای در نوین

و برای  باخبر شد  دیگر جوامع و خود جامعه اوضا  از سرعت با و سهولت به خود آما 

 کوتا  زمانمد  در و وسیع حجم در را اطالعا  انتقا  ین طریقرسیدن به مقصود، از ا

انجام دهندس دشمنان نظام جمهوری اسالمی نیز با استفاد  از این بستر در پی تبدیل ایان 

 باشندساعتراضا  به امواج خروشان علیه امنیت ملی ایران می

وقاو   ( شناساایی ماهیات1اهمیت و ضرور  انجام این پژوهش عبار  است از: )

هاای ( شناساایی عوامال کلیادی باروز بحاران2های اجتماعی، سیاسی و امنیتی)چالش

هاای اجتمااعی جدیاد در بررسی ماهیت جنبش»سیاسی و امنیتی فراروس هدف پژوهش 

های سیاسی و اجتماعی فقر و نابرابری در جمهوری اسالمی ایاران پاس از بروز چالش

های سیاسی اجتماعی ماهیت و محمل چالش»س ا  پژوهش  ؛«1396ما  اغتشاشا  دی

چگوناه  1396ماا  فقر و نابرابری در جمهوری اساالمی ایاران پاس از اغتشاشاا  دی

های سیاسی اجتماعی فقر و ناابرابری چالشکند که و فرضیه پژوهش مبرح می« است؟
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هطططای چطططالش

س اسططططططط  

اجتماع  فقر و 

نططططابرابری در 

جمهططططططوری 

 اسالم  ایران

های اجتماعی در قال  جنبش 1396ما  در جمهوری اسالمی ایران پس از اغتشاشا  دی

پژوهش حاضار ساعی دارد  خواهانه در بستر فضای مجازی بود  استسا ماهیت عدالتب

با استفاد   ، ماهیت آن را بررسی و1396ما  نگا  اجمالی به اغتشاشا  پس از دی ضمن

ی جمهاوری فاراروهای سیاسای امنیتای فازی، عوامل کلیدی وقو  بحراناز روش دلفی

 .یدنمااسالمی ایران را نیز شناسایی 

 

 . طرح مسئله1

ایجاد تغییار یاا  باهدفهای خیابانی، نوعی کنش جمعی هستند که اغتشاشا  و شورش

در  1398ماا  و آبان 1396ما  افتدس اغتشاشا  دیممانعت از تغییری در جامعه اتفاق می

شهر ایران، تعداد کثیری را به فکر واداشت که ماهیت این اغتشاشاا  چاه  100بیش از 

توان آن را تحلیل کرد؟ چه عواملی مستقیم و غیرمستقیم در بروز ایان می بود  و چگونه

اناد؟ چاه کساانی باه رخدادها نقش داشته و چه عواملی در گسترش آن دخالت داشاته

اند؟ دهی به این اغتشاشا  داشتهی اجتماعی نقش شتابهاشبکه ایآخیابان آمد  بودند؟ 

های سیاسای و شد؟ عوامل کلیدی بروز بحرانآیا این اغتشاشا  در آیند  تکرار خواهد 

رو چگونه خواهد بود؟ آیا مبالبا  این رخدادها تنها اقتصاادی باود  و شاامل امنیتی فرا

معترضان تهیدست یا اقشار ضعیف اقتصادی بود یا مبالبا  سیاسی، اجتماعی و اقشاار 

اشا  نیازمناد این اغتش بود؟ برگرفتهاجتماعی دیگری همچون طبقا  متوسط را هم در 

، اغتشاشا  در ایاران را لگرانیتحلها و زوایای مختلف استس بسیاری از تحلیل از جنبه

رسد ایان رخادادها از نظر میدانندس بههای گذشته میمتمایز از رخدادهای مشابه در سا 

ای باا بودن و پیچید  بودن دارای تفاو  ویاژ  فردمنحصربهسه نظر: غافلگیرکنند  بودن؛ 

-های قبل بودس این دو رویداد پیامدهای سنگین و حتی باه تعبیاری جبارانادث دههحو

تواناد های مشابه در آیند  میگونه پدید ناپذیر بر امنیت ملی کشور وارد نمود؛ وقو  این

س گسترش داشته باشدملی کشور و روابط مردم با حاکمیت تری بر امنیتپیامدهای مخرب

و فراگیر شدن آن در سبح  1397ابا  صنفی از ابتدای سا  تدریجی اعتراضا  و اعتص

های اپوزیسیون براناداز در آن کشور، با تشدید وضعیت نامساعد اقتصادی و نفوذ جریان

تواند در آیند  به اغتشاشا  خشن شهری منجر و تهدید جدی علیه امنیت ملی کشور می



252 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   سوم 

 س  و سوم 

 1398پای ز 

 
 

یاداد، باه اعتراضاا  و تبدیل شودس در این پژوهش ضمن بررسای اجماالی ایان دو رو

-با استفاد  از روش دلفی ازآنپسهای صنفی در فاصله این دو رخداد پرداخته و ناآرامی

های سیاسی و امنیتی فراروی پژوهی، عوامل کلیدی بروز بحرانهای آیند فازی از روش

 دهیمسیی قرار میشناساجمهوری اسالمی ایران را نیز مورد 

 

 . پیشینه پژوهش2

های سیاسی و های اجتماعی سیاسی و بحرانهای اجتماعی جدید؛ چالشجنبش در مورد

هایی باا ماهیات صور  مستقیم نقش جنبششد  است، اما بههایی انجامامنیتی، پژوهش

س نشد  اساتبررسی  های سیاسی اجتماعی فقر و نابرابریخواهانه در بروز چالشعدالت

در « خشم و امیاد» کتاب در کاستلز ( مانوئل1ها عبار  است از: )برخی از این پژوهش

 اجتمااعی هاایشبکه با مرتبط نظری مباحث با کرد  تالش« خرد  سیاست»قال  نظریه 

 و هااتاود  اعتراضا  آن، از ناشی بسیجی و یدهیآگاه تهییجی، هایفرصت و سایبری

 را جتماعیا هایجنبش قال  در یا خودانگیخته شکل به را شهری فقیر و طبقا  کارگری

عصر طالیی آزادی بیان و »( زین  توفکچی در پژوهش 2(س )1396دهد )کاستلز،  توضیح

های اجتماعی بستر مناسابی را معتقد است: اگرچه شبکه« سکه از رونق افتاد  دموکراسی

های مختلف مردم با یکادیگر و برای انتشار سریع اطالعا  و اخبار، امکان ارتباب گرو 

کند، اما واقعیت آن است که برای خلق یک جنبش صحیح یدادها فراهم میریزی روبرنامه

و موفق، مردم باید برای پیوستن به آن ترغی  و تشویق شاوندس اگار مبالباا  در بساتر 

 ( آنتونی3(س )2018توان به اصالح و تغییر امید داشتس )توفکچی، ها باقی بماند نمیشبکه

و نظریاه  1باک الاریش« زیآممخاطر  جامعه»ظریه بسط ن قال  در است کرد  تالش گیدنز

 از ناشی پیامدهای و مخاطرا  بر تمرکز با بخشرهایی هایسیاست و «سیاست زندگی»

 متوساط طبقا  و اصناف کارگران، ها،تود  کنشگری ،شدنیجهان از ناشی هاینابرابری

 و موکراتیاکد اجتمااعی هاایجنبش توسط بسیج و با تهییج و خیابانی شکل در شهری

و  1384، 1378کند )گیدنز،  تشریح و تبیین را جهانی و محلی، ملی سبوح در طلبانهعدالت

-می تغییر را خاورمیانه عادی، مردم چگونه سیاست، مثابهبه زندگی»کتاب  در( 4)س (1390

 احساساا ، بروز عرصه را ، خیابان«سیاست خیابان»نظریه  قال  بیا  در آصف« دهند

                                                             
1. Ulrich Beck 
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 شهری، متوسط و کارگری، صنفی فقیر، طبقا  و هاتود  فزایند  آگاهی و خشم اعتراضا ،

 از ناشی هاینابرابری و عدالتیبیکاری، بی اقتصادی، تلخ و ناگوار پیامدهای به واکنش در

(س Bayat, 2010دهدس )می بسط و تعریف عرب هایدولت اقتصادی تعدیل هایسیاست

بر اساس فرضیه وی، ارائه و  1ابر  گررتد توسط «کنندها شورش میچرا انسان»( کتاب 5)

ها آغاز و در مرحله بعد با سیاسای شادن زنجیر  علٌی خشونت سیاسی با ابراز نارضایتی

بار علیه مسائل و یا های خشونتها، عمل سیاسی در شکل اعتراضا  و شورشنارضایتی

 باا پژوهشای در تاجیک درضا( محم6(س )1394)گر،  کنندعامالن سیاسی ظهور پیدا می

 کنشاگری و اعتراضاا  نظری ابعاد تبیین عرصه خیابانی به در ورزیسیاست محوریت

اسات  پرداختاه گیادنز زیآممخااطر  و جامعاه« سبک زندگی»نظریه  قال  در شهروندان

های سیاست خیابان و خرد  واکاوی تحلیل طبقاتی از منظر نظریه( »7(س  )1386)تاجیک، 

اله سردارنیا در آن معتقد عنوان پژوهشی است که دکتر خلیل« شدنیجهانبستر  سیاست در

هاای اجتمااعی جدیاد باا اعتمادی فزایند  به احزاب سیاسی، جنابشاست: در بستر بی

دیاد  اقتصاادی و اجتمااعی )خارد  های میانی و صانفی آسای مشارکت و بسیج گرو 

خواهانه خیابان( با محوریت اصو  عدالت ها )سیاستسیاست( در میادین عمومی و خیابان

المللی و ملی را به چالش و نقد جدی های کالن در عرصه بیناجتماعی و اخالقی، سیاست

 مبالعا  تیجامععدم و عنوان پژوهش این با مستقیم اثر نبود دلیل به ،درمجمو اندس گرفته

 رسیدس نظر هب پژوهش، ضروری این انجام نوشتار، این اهداف با شد انجام

 

 . روش تحقیق3

ه به کصور   نیبه اس استتحلیلی و تبیینی  –های توصیفی مقاله حاضر تلفیقی از پژوهش

به  ازیموردنی هاافتههای سیاسی اجتماعی مورد تحلیل و یروش تحلیلی و تفسیری چالش

ای و مصاحبه با خبرگاان موضاو ، گاردآوری گردیادس در ایان پاژوهش روش کتابخانه

جمهوری اسالمی ایاران باه  رویهای سیاسی و امنیتی فرانین عوامل کلیدی بحرانهمچ

( استفاد  1های این پژوهش عبار  است از: )فازی شناسایی گردید که نوآوریروش دلفی

  بحران ( شناسایی عوامل کلیدی وقو2های سیاسی و امنیتی؛ )فازی در بحراناز فن دلفی

 در آیند س

                                                             
1. Ted Robert Gurr 
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 و مبانی نظری پژوهش ها. مفهوم واژه4

 . بحران و اغتشاش4-1

 اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هایبحران وقو  انوا  مختلف گزارش شاهد هرروز، باًیتقر

با  بحران مفهوم»در ادبیا  علوم سیاسی، امنیتی در جهان هستیمس  و یبیمحستیز فرهنگی،

و  و بالفعال در معانی گوناگون چون پریشانی، وحشت، فاجعه، مصیبت، خشاونت باالق

 (س بحاران49-50: 1370)اسارریگنز، « اسات شاد کار گرفتهگیری بههای تصمیمتحلیل

-می تعارض دنبا  لهیوسبه یابد،می ادامه واقعه با و آغازشد  حادثه از»که  است پیوستاری

 الگوهای مدیریتی که عادی وضعیت از خارج شرایبی یعنی یابدسمی خاتمه بحران با و شود

هاا اکثاراً در بحاران س(Burnett, 1988: 476)« نیست کارساز آن بروز هنگام در او متد

از ایان  کیاهار که  یابندظهور می فرهنگی، اقتصادی، نظامی ،اشکا  اجتماعی، سیاسی

کشانندس به ها را به چالش میها در شرایبی تبدیل به بحران امنیتی شد  و حکومتبحران

و  هااآنگانه، امکان تغییر ماهیت هر یک از های سهز بحرانا کیهر دلیل ماهیت پویایی 

 شودیم حادث زمانی اجتماعی بحران»تبدیل به دیگری شدن، پدید  دور از ذهن نیستس 

 حیاا  معماو  و بهنجاار عملکارد تعاد  عمومی، که آید پدید جامعه در اختالتتی که

 فاقد جامعه که دارد آن از نشان عمومی اجتماعی بحران یک .افکند مخاطر  به را اجتماعی

 را خود درونی قابلیت و استعداد و اجتماعی است نظم تحفیظ و تأمین و یابی سامان توانایی

-(س می28-29: 1379)تاجیک، « است داد ازدست جامعه تبور با مربوب مسائل حل برای

اجتمااعی  هایبحران مصادیق از آن مانند و ناآرامی اغتشاش، ناامنی، شورش، گفت: توان

متعدد  عوامل وجود اثر در یا نابسامان و بحرانی کامالً وضعیت یک بروز دلیل به که هستند

 است که توجهیقابل و چندوجهی موضوعا  ازجمله و آیندمی پدید اجتماعی سیاسی،

از  گونااگونی نظرانصاح  و است کرد  معبوف خودبه را گراناندیشه از بسیاری اذهان

گرددس می مورداشار اند که در ذیل به چند پرداخته خود یهادگا ید طرح به لفمخت زوایای

-به جامعه در عمومی نارضایتی که گیردمی شکل زمانی بحران»است:  معتقد گر رابر تد

-)النقی« بدانند آن پیدایش مسئو  را حاکم سیاسی نظام مردم و جادشد یا گسترد  صور 

 توزیع ستیز، بروز علل از یکی» است معتقد 1مارکس کار  (س26-27: 1395پور و بهرامی، 

                                                             
1. Karl Heinrich Marx 
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 ایجااد اصلی شرایط» 1دورکیم عقید  (س به273: 1379)افروغ: « است کمیاب منابع نابرابر

 تراکم و حجم شدید و سریع شورش، افزایش بروز در م ثر مبانی از یکی عنوانبه آنومی

-ذی هایگرو  و شاغل عادی، مردم تضاد میان بروز جمعیت، افزایش جهینتاستس  جمعیت

 که است عملی هر معنای (س در این پژوهش، اغتشاش به49: 1372)بشیریه،  «است نفوذ

 کندس مختل یا زد  بر هم را جامعه امنیت و نظم و باشد کشور جاری قوانین با مغایر

 

 های اجتماعی جدید. جنبش4-2

 یومانعجامععلوم اجتماعی تعریف  مفهوم جنبش اجتماعی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم

کوشش جمعی برای پیگیری منافع مشترک از طریق اقدام »نداردس گیدنز جنبش اجتماعی را 

تاام (س 671، 1374)گیادنز  «کنادیمجمعی در خارج از حوز  نهادهای رسمی تعریاف 

در  جنبش اجتماعی را کوشش جمعی برای پیشبرد یا مقاومت در برابر دگرگونی»، 2باتامور

 3(س چارلز تیلای56: 1369)باتامور، « کندای که خود بخشی از آن است تعریف میجامعه

جو است که ای از کارکردهای ستیز های اجتماعی، شامل مجموعهجنبش»معتقد است که 

 :Tilly, 2004)« کنادهای جمعی عمل مایدهی مردم پیرامون خواستهاز طریق سازمان

برآمد  از متن  افتهیسازمانهای جمعی ترین کنشیکی از مهمهای اجتماعی جنبش»س (262

جامعه است که با طرفداری یا طرح گفتمانی خاص، بخش یا تمام افراد یک جامعه را برای 

-های از زندگی اجتماعی اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، زیستتغییر یا اصالح جنبه

از منظر گفتماانی، (س 25: 1396، آزادانیکشور)قربانی و « نمایدمحیبی تهییج و بسیج می

 یجاباههاا های اجتماعی جدید در پی ایجاد گفتمان متکثار هساتندس ایان جنبشجنبش

هاای های مشاترک باین ملیتسازی فرهنگی در پی ایجاد ارزشو یکسان یسازهمگون

های اجتماعی موج  افزایش دارای عقاید مختلف هستندس از سوی دیگر، فعالیت جنبش

 موضو  هیچ امروز س القو  بازیگران غیرنهادی برای دخالت در توزیع قدر  شد  استب

 اجتماعی موضو  کمتر ،طورنیهم و کرد تلقی اجتماعی قلمرو از توان خارجنمی را سیاسی

 هایجنبش به توانمی ارتباب همین باشدس در سیاسی قلمرو با ارتباببی یافت که توانمی را

صنایع  صاحبان ها،قومیت اصناف، کارگران، همچون اجتماعی کنشگران یاعتراضاجتماعی 

                                                             
1. David Émile Durkheim 
2. Thomas Burton Boltmore 
3. Charles Tilly 

https://www.bahook.com/shelf?cat=2?&q%5b6%5d%5b0%5d=23677
https://www.bahook.com/shelf?cat=2?&q%5b6%5d%5b0%5d=23677
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 هایکه سیاست کرد اشار  صنفی و اجتماعی اقتصادی، مبالبا  با غیر  و متوسط و کوچک

 در اخیار دهاه چناد در»طلبنادس می چالش به و گرفته نشانه را هادولت کالن و اقتصادی

 متوساط و پاایین اعتراضا  طبقا  با هارژیم جنوب(، )حوز  توسعهدرحا  کشورهای

 تعدیل هایسیاست ناشی از هایعدالتیبی و اقتصادی ناگوار پیامدهای با ارتباب در شهری

سازمان هدایت با اقتصادی تعدیل هایاندس سیاستبود  مواجه سیاسی انسداد و اقتصادی

 بازر  هاایقادر  و پو  المللیبین صندوق و بانک جهانی مانند المللیبین مالی های

 کشورهای در نابرابری و شما  و جنوب بین المللیعرصه بین در نابرابری تشدید به صنعتی

 و سیاسای عرصاه در ناابرابری باه اقتصاادی عرصه نابرابری در .است انجامید  جنوب

 هایجنبش گیریشکل منجر به توزیعی نابرابر هایسیاست .است یافته سرایت نیز اجتماعی

 از گیدنز (س231: 1398)سردارنیا، « است شد  اجتماعی و خواهانه اقتصادیعدالت اجتماعی

 از بسایاری»کاه  معتقد اسات و دارد نابرابری مسئله به یاژ یو حساسیت اخالقی، منظر

 نابرابرتر هرروز جهان که این باورند بر کنندمی شرکت اعتراضی هایجنبش در که افرادی

 ساا بهسا  ثروتمناد و فقیار شکاف کشورهای و داخل در غنی و فقیر شکاف شود،می

 هساتندس ناابرابری مسب  شدنیجهان پس نیروهای در که معتقدند زیرا ؛شودیم ترعمیق

و در برابار  سابح جهاان هاای سیاسای درجنبش ترینمهمیکی از  طلبیعدالتجنبش 

که ماهیت یک ی او  در آن است در درجه طلبیعدالت اهمیت جنبشها استس حکومت

راحتی خاود را شود که آن نظام سیاسی بهکند و مانع از آن مینظام سیاسی را عریان می

در جامعه س های مردم استی تود کنند و آگا  کنند  بسیجتثبیت کند و همین امر یک عامل 

دهی و چهاارچوب ای هستیم که اغل  سازمانتنید های درهمایرانی شاهد خرد  جنبش

ندارند و در چنین فضایی بروز حوادثی که بتواند در جامعه موج ایجاد نمود  و مشخصی 

 های اجتماعی را فعا  کند بسیار مهم و حیاتی استسخرد  جنبش

 

 خیابان . نظریه سیاست4-3

 تغییار را خاورمیاناه عاادی، مردم چگونه سیاست، مثابهبه زندگی» کتاب در بیا  آصف

 بیاان بارای عماومی خیاباان را عرصاه» و طارح را «1باانسیاست خیا»، نظریه «دهندیم

 و هااگارو  و عاامی افاراد بیکاران، شهری، هایپایین، تود  طبقا  عظیم هاینارضایتی

                                                             
1. Street Politics 
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 صاور به عمادتاً و باود  نهاادی تشاکیال  فاقاد که کندمی تلقی دستنیازا اقشاری

 آورند؛می یخودرو یشتیمع و اقتصادی مبالبا  بیان و اعتراض به در خیابان خودانگیخته

 را آناان ایشابکه پوشش و مردمی اعتراضا  هدایت در اجتماعی هاینقش جنبش البته

 متوسط و پایین طبقا  و هاتود  خیابان، سیاست پدید  بستر گرفتس در توان نادید نمی

مشاهد ،  زدن، قدم طریق از آنان، به یاعتمادیب در مدنی و حزبی تشکال  غیاب شهری در

 وی درس (Bayat, 2010: 11)« کنندیم ایفا را خود اعتراضی نقش وسسس، شعار دادن رانندگی،

 برقرار نزدیک پیوند و قلمرو امر سیاسی و امر اجتماعی راببه دو بین» نظری، رویکرد این

 و اقتصاادی یهاابحران اجتمااعی،– اقتصاادی مسائل به را سیاسی اعتراضا  و کندمی

(س 235: 1398)ساردارنیا، « ساازدمارتبط مای شاهری فقرای حوریتم با صنفی مبالبا 

نمادهاا،  هاا،نارضاایتی احساسا ، انتقا  برای ایعرصه خیابان» بیا ، دید از ،درمجمو 

 ها وتود  ژ یوبه مردم عمومی افکار و مشترک احساسا  جمعی، هایحساسیت ایستارها،

 به حزبی شد نهینهاد هایپشتیبانی فاقد و حزبی و مدنی نهادهای به اعتمادبی شهری فقرای

 هاایدر عرصاه قاوانین و هاامشایخاط ها،سیاست اصالح باهدف گیرتصمیم نهادهای

 نیز لبته دانشجویانا س(Bayat, 2010: 212) «است خدماتی توزیعی و اقتصادی اجتماعی،

 شهری قرایف خیابانی– اجتماعی هایجنبش در هدایتی فکری بدنه و مهم عضو عنوانبه

 اندسکرد  عمل

 هزار  علیه نشست سیاتل در داریسرمایه ضد و طلبانهعدالت جنبش به گیدنز آنتونی

 عرصاه سیاتل، سا  4 به مد » کندسمی اشار  1999 دسامبر در صنعتی کشورهای سران

 باا گفتگو و بحث جلسا  و آموزشی هایکارگا  مدنی، هایخیابانی، نافرمانی تظاهرا 

 تولیدکننادگان و کشاورزان ای،ضدهسته بشری، حقوق محیبی،های زیستگرو  حضور

 با ارتباب در مهم پردازاننظریه از نیز 1کاستلزس (104: 1390)گیدنز، « متوسط بود و کوچک

های ظرفیت و هافرصت از استفاد  با خیابانی شکل در و اعتراضا  اجتماعی هایجنبش

 توسط شهری عمومی فضای اشغا » استس او اینترنتی یسایبر و فضای« ایجامعه شبکه»

 نماایش را و سیاسای مادنی فعااتن اصاناف، صااحبان پایین، طبقا  و فقیر معترضان

 از رهاایی و ساختن تاریخ و خود سرنوشت تعیین برای شهروندان و هاتود  خودآگاهی

 شاهری   فضااهایاشغا» (س وی10: 1396)کاستلز، « کندمی تلقی ظلم و استثمار انقیاد،

                                                             
1. Castells 
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 اینترنت داندسمی کالن هایسیاست کنار در« خرد  سیاست»تجلّی  را هاگرو  و افراد توسط

 جهانی عمومی افکار سازیو همرا  خیابانی اعتراضا  اشاعه در مهمی نقش هاماهوار  و

ت بر این باور اسهای خشم و امید (س کاستلز در کتاب شبکه11: 1396)کاستلز، « اندداشته

سایم مانناد های اجتماعی اینترنتی آغاز و در دنیای ارتباطاا  بایها در شبکهجنبش که

کاستلز نقش یابندس و تباد  تصویر و متن گسترش می همرا  تلفنویروسی واگیر، از طریق 

داند بلکه حضور آن را در فرایند جنبش مهم ها مهم نمیفضای مجازی را در وقو  جنبش

ها، محصو  نامدس این جنبشای میهای شبکههای جدید را جنبشبشداندس کاستلز جنمی

ای البته فقط در فضاای مجاازی های شبکهجنبشاندس پیوند فضای سایبر و فضای شهری

نیازمند ساخت فضای عمومی با ایجااد اجتماعاا  آزاد در فضاای  هاآنمانندس باقی نمی

اینترنت نباشاد، بلکاه خاود را در شهری نیز هستند؛ فضای عمومی جدید که محدود به 

ها فضای کند؛ به همین دلیل است که این جنبش پذیررؤیتهای زندگی و اجتماعی مکان

-تود  توسط شهری شد اشغا  فضاهای» کنندسهای نمادین را اشغا  میشهری و ساختمان

های کهشب و اجتماعی هایجنبش بسیجی هایظرفیت از استفاد  با شد  توانمند های شهری

طلبانه، عدالت آرزوهای و آما  و نمادین قدر  نمادها، معنا، از سرشار سایبری، اجتماعی

اساتس  خودشاان توساط اجتماعی حیا  واقعی کنتر  برای سلبه ضد و خواهانهبرابری

شاکل  در هام 1یادورگاه جنباه اناد،کرد  ایجاد اجتماعی هایجنبش که عمومی فضاهای

 خاود گیاردسمای خودبه عمومی میادین و هاخیابان در واقعی لشکهم و سایبری نمادین

-با هم جهانی سبح در اجتماعی نیرومند جنبش به عمومی، فضای این در هاتود  ارتباطی

 و قدر  اقتصادی دارندگان و استثماری نیروهای با تقابل جهت جهانی عمومی افکار نوایی

 س(17-19: 1396تلز، )کاس« است انجامید  شدنیجهان عصر در سیاسی

 

 سیاست خرده . نظریه4-4

 در خرد  سیاست تجلی بین پیوند نوعی» ارتباطی، نوین یهایفناور و شدنیجهان عصر در

 یعنی فضاهای فیزیکی و اجتماعی هایشبکه و سایبری فضای در میانی و فردی سبوح

 افزایایهام سب  عرصه، دو این پیوند و تقارن است، داد یرو عمومی میادین و خیابان

 و شاهری هایاجتماعی تود  و اقتصادی هاینارضایتی و مبالبا  انعکاس برای سیاسی

                                                             
1. hybrid space 
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 جاهایی عمومی میادین و خیابان استس امروز  شد  گیرتصمیم نهادهای و حاکمیت در مردم

 خیابان نگا ، این از یابدسمی ظهور و بروز میکروپلیتیک یا خرد سیاست آن در که هستند

-سبک عرصه خیابان .شودیم فرض سیاسی واقعی و آنچه هر برای است ایاستعار  یمبنای

 از گیریفاصله و گروهی و فردی شکل اعتراض در بیان در شکنیسنت و هنجارشکن های

 را بخشرهایی سیاست» (س گیدنز35: 1386)تاجیک، « است حزبی شکل در اعتراضا  بیان

 م لفه دو متضمن که کندمی گروهی تعریف و یفرد سبح در سیاست خرد  بر تمرکز با

 سلبه از هاگرو  و افراد رهایی و گذشته از جاماند به گیر وپادست هایسنت از رهایی مهم

 مبتنی را بخشرهایی هایسیاست (س او295: 1378)گیدنز، « است خود بر دیگران نامشرو 

 تشدید عصر در که داندمی رکتمشا و عدالت، برابری اساسی اصل سه پیشبرد و اولویت بر

 تحقق برای مهم کنشگر اجتماعی، هایجنبش افتاد  استس خبر به شدنیجهان و مدرنیته

 و عدالت برابری (س او297: 1378)گیدنز، « هستند امروز جهان در عدالت برقراری و برابری

 در»کوشندس ها میو گر و افراد آن، تحقق برای که داندمی هاارزش واتترین و باتترین از را

-گرو  بسیج و با مشارکت اجتماعی هایجنبش سیاسی، احزاب به فزایند  اعتمادیبی بستر

 و عمومی میادین در خرد  سیاست(اجتماعی ) و اقتصادی د ید یآس صنفی و میانی های

-سیاست اخالقی، و اجتماعی خواهانهعدالت اصو  محوریت خیابان( با )سیاست هاابانیخ

 حتی میان، این در و اندگرفته جدی و نقد چالش به را ملی و المللیبین عرصه کالن، های

« انادیافتاه اجتمااعی و اقتصاادی ابعااد مذهبی نیاز و قومی یا هویتی کنشگران مبالبا 

مبانی نظری این پژوهش تلفیقی از نظریا  کاستلز، آصف بیا  و  (س242: 1398)سردارنیا، 

 گیدنز استس

 

 ی فازی. دلف4-5

منظور بررسای نظرهاای طرحی در نیروی هوایی آمریکا به»میالدی  1950در اوایل دهه 

-که چند بم  اتمی شوروی موج  خسار  معینی در آمریکا مایخبرگان در مورد این

-Dalky & Helmer,1963: 458« )شود؛ به اجرا درآمد که به پروژ  دلفی مشهور گردید

روز بر بهعنوان روش علمی مورد تائید قرار گرفت و روزاین روش به»(س یک دهه بعد 467

 بارخالف(س 36: 1379جااجرمی، )ایماانی« کاربرد آن برای قضاو  خبرگان افزود  شد

کنندگان، بلکه به اعتبار اعتبار روش دلفی نه به شمار شرکت»های پژوهشی پیمایشی، روش
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نفر  5-20 کنندگان بیناد شرکترو، تعدکنند  بستگی داردس ازاینعلمی متخصصان شرکت

-بینی و تصمیمهای متعدد پیشدر زمینه»روش دلفی  (سRowe & Wright,2001)« هست

-عنوان یک روش تحقیق و نیز یک روش جمعگیری مورداستفاد  قرارگرفته و همچنین به

ن اما انتقادا  نیز به ای؛ (Hsu & Sandford,2007: 8« )استفاد  استآوری اطالعا  قابل

در دنیای پیرامون ما »س استروش واردشد  استس یکی از انتقادا  از ناحیه دیدگا  فازی 

توان موضوعا  را به دو یا چند دسته سیا  یا سفید تقسیم کرد، بلکه هر موضو  در نمی

-بینای و سیاساتگنجدس استفاد  از اعداد قبعی در حل مسائلی مانند پیشیک طیف می

اندس عالو  بر این، در بسیاری از موارد دور از واقعیتانجامید که  گذاری به نتایجی خواهد

)بغیری و دهقاانی « تر استتر و راحتاستفاد  از متغیرهای زبانی توسط خبرگان متداو 

 1منظور غلبه بر مشکل، روش دلفی فازی توسط کافمن(س به158-159: 1393فیروزآبادی، 

-روش دلفی است که با دقت بیشاتری انعبااف فتهایتکاملابدا  شدس این روش  2و گوپتا

مراحال ایان »کنادس و غیردقیق را تحلیل می حیصح ریغهای پذیری خود را حفظ و داد 

جای اعداد قبعی از اعداد فازی در روش دقیقاً مانند روش دلفی است؛ با این تفاو  که به

-آوری میمثلثی جمعشودس نظرا  خبرگان در قال  یک عدد فازی ها استفاد  میتحلیل

ترین و حداکثر مقادار ارائاه اسات و شودس هر عدد فازی دارای سه میزان حداقل، ممکن

شاودس در نظر هر فرد خبر  از آن محاسبه میسرس میانگین نظر خبرگان و میزان اختالف

« ها نظرا  خاود را اصاالح نماینادشود تا آندور بعدی، این تحلیل به خبرگان ارائه می

فازی توانست برخی از مشکال  روش دلفی را یدلف (س96-97: 1386ی و منتظر، )جعفر

-کند کارشناسان را به نتیجاهبر است و تالش میحل کند؛ لیکن همچنان پرهزینه و زمان

روش دلفی همچنان در مرحله تکامل بود  و »گیری واحد رهنمون سازدس از طرف دیگر، 

یاز به مهار  پیشرفته ریاضی، اجرا و تحلیل ندارد، یکی از مزایای آن سادگی است، زیرا ن

)صلصاالی و « بلکه نیاز به خالقیت در طراحی پروژ  و آگاهی فرد از مسائل دلفای دارد

رو استفاد  از آن هموار  خالقانه بود  استس برای حل این دو مشکل (؛ ازاین1382دیگران، 

ور پرسشنامه حاضر است و لذا تنو  شد  است که در آن تنها یک دعمد ، از روشی استفاد 

 شودسآراء کارشناسان بیشتر حفظ می

                                                             
1. Kaufmann 
2. Gupta 
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 های پژوهش. یافته5

نظران برای این دهد که صاح های نظری نشان میمبالعه اغتشاشا  اخیر در چارچوب

-شبکه) یاحساسپدید  هفت چهر  یا بعد مختلف اعم از چهر  اقتصادی/طبقاتی، چهر  

های اجتماعی(، چهر  ایدئولوژیک )ناسیونالیسم شبکه)ای بکههای خشم و امید(، چهر  ش

-های همآریایی(، چهر  گفتمانی )ایجابی و سلبی(، چهر  پوپولیستی/آنارشیستی )زنجیر 

انادس المللی )دخالت آمریکا و کشورهای مرتجاع منبقاه( قائال شاد ارزی( و چهر  بین

بنادی کارد: ان در ساه دساته طبقاهتاوی، تجمعا  و اعتراضا  در ایران را میطورکلبه

اعتراضا  سراسری و ملی؛ اعتراضا  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اعتراضا  

به  حا نیبااصنفیس آمار مشخص از میزان کل تجمعا  اعتراضی در کشور وجود نداردس 

حاا  افازایش  در ریاخهای طور پیوسته در خال  سا گونه تجمعا  بهرسد اینمی نظر

ی تقسیم نمودس تجمعا  صنف ریغتوان تجمعا  اعتراضی را به دو نو  صنفی و استس می

یابی به مبالبا  شود که دستصنفی به آن دسته از تجمعا  گروهی و جمعی اطالق می

ای اقتصادی صبغه عموماًصنف یا گرو  مشخصی را در دستور کار خود قرار داد  است که 

طور عمد  به مسائلی ی و اجتماعی در کشور بهصنفریغعا  و مالی دارندس در مقابل، تجم

ها و یا یابد که گستر  عمومی و یا ملی داشته و در اعتراض به نهادها، سازماناختصاص می

هاای اعتراضا  نسبت به سازمان نیترمهمهای اخیر گیردس در سا ها شکل میشخصیت

ماوارد  نیترمهماند از داشتهمحیبی اختصاص دولتی در سبح ملی به موضوعا  زیست

رود، اعتراض باه آلاودگی هاوا در شدن دریاچه ارومیه و زایند اعتراض به خشک»ها، آن

ی، اعتاراض تعادادی از آباکمخوزستان، اعتراضا  کشااورزان اصافهانی در خصاوص 

رساانی از رودخاناه مهریاان یاساوج و سسس اشاار  نماودس کشاورزان به اجرای پاروژ  آب

تصاوی  کاارگرو  ویاژ  اقادام ماالی  احتما باهای یا قومی، اعتراض   منبقهاعتراضا

(FATF و سسس از )(س 16-19: 1397جقه، )صادقی« ی دیگر تجمعا  اعتراضی بودندهانمونه

رگزاری اعتراضا  صنفی و یا مردمی برای نشان دادن نارضایتی نسبت به اتفاقا  و یاا ب

سیاسای و چاه  یهااز یها چاه باانگام کشاورشرایط گوناگون روندی است کاه در تما

-س تجمعا  صنفی و کارگری از گسترد شوداجتماعی و اقتصادی برگزار می یهاز یباانگ

-با مبالبا  و مخاط  مشخص برگزار می عموماًترین موارد تجمعا  اعتراضی است که 

 شودس اعتراضا  دانشجویی از دیگر موارد مربوب به اعتراضا  صنفی استس
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، اعتراضا  بعدازآنو  ما آبان 25تا اغتشاشا   1396ما  سا  اغتشاشا  دی فاصله در

س تداوم موارد متعددی از اعتراضا  استها ضروری دیگری انجام گرفت که توجه به آن

صنفی و کارگری، اعتراضا  تعدادی از زنان نسبت به پوشاش، اعتراضاا  تعادادی از 

های اخیر تجمعا  اعتراضی بودندس در سا  ازجملهس دراویش و اغتشاشا  متعاق  آن و سس

تا رکود کامل پیش رفتاه  بعضاًحوز  کارگری ایران به دلیل شرایط نامناس  اقتصادی که 

این اعتراضاا ،  اتفاقبه یقرتیاکثراست، اعتراضا  زیادی را تجربه کرد  استس علت 

 جملاه ازدستمزدها بود  اساتس  ثباتی شغلی، اخراج از محل کار و یا به تعویق افتادنبی

شهرستان تکاب در اعتراض  در آق( تجمع اعتراضی اهالی روستای 1» اعتراضا  کارگری

( اعتراضاا  متعادد 2کارگیری اهالی منبقه در معدن طاالی مجااور روساتا؛ به عدم به

( 3ها در پرداخت حقوق معوقه؛ کارگران شرکت هرکوی اراک به علت عدم تحقق وعد 

شهر نسبت به معوقاا  در اسالم فارسجیخل ونقلحملاعتراضی کارگران شرکت تجمع 

ی تبریز به علت عدم پرداخت دستمزد و تعدیل ساز نیکمبا( اعتراض کارگران 4مزدی؛ 

( تجماع اعتراضای 6تره؛ ( تجمعا  متعدد کارگران معترض شرکت نیشکر هفت5نیرو؛ 

( تجمعا  7د، رانندگان تاکسی اینترنتی؛ رانی سریدار، سد شفاروکارگران شرکت اتوبوس

)صادقی « مختلف کارگران گرو  صنعتی هرکوی اراک برای دستیابی به حقوق معوقه خود

-و نفت دارانونیکامتوان به اعتصاب ( اشار  نمودس از دیگر تجمعا  می6-7: 1396جقه، 

و سسس اشاار   لبرانکاوبر  شد اعما های ها، اعتصاب در بازار بانه به دلیل محدودیتکش

های دیگر اجتماعی نیز تجمعا  متعدد اعتراضی نمودس در کنار اعتراضا  کارگری، گرو 

ها کشور، تجمعا  معلمان مقابل آنان تجمعا  دانشجویی دانشگا  ازجملهاندس برگزار کرد 

ی و اخاتال  در کنتورساازمجلس شورای اسالمی، تجمع اعتراضی ساهامداران شارکت 

ای مقابل حرفهوی بورس اوراق بهادار تهران، تجمع مربیان سازمان آموزش فنیهافعالیت

شوند مجلس شورای اسالمیس اغل  اعتراضا  فوق هنوز جنبش اجتماعی محسوب نمی

ها، یی نظیر انتشار سریع در فضای مجازی، در صور  غفلت از آنهام لفهبه  با توجهاما 

گونه اعتراضا  و این شد فراهمهای ناهمگون عیتهای مشترک میان جمزمینه ایجاد فصل

های انجام توساط نظرسنجی براساسهای اجتماعی تبدیل خواهند شدس مقبعی به جنبش

و ارزیابی از روند  1398تا  1396های نهادهای مختلف و مشاهدا  میدانی در فاصله سا 

است ساه مشاکل آنو مشکالتی که جامعه درگیر  مسائل نیترمهم نهیدرزمنگرش مردم 



263 

 

 

 

 

هطططای چطططالش

س اسططططططط  

اجتماع  فقر و 

نططططابرابری در 

جمهططططططوری 

 اسالم  ایران

عناوان مساائل هموار  در اولویت قرار داشته و باه« مسکن»و « گرانی و تورم»، «بیکاری»

 سقرارگرفته است دیتأکاصلی کشور از سوی مردم مورد 

 

 1396ماه . اغتشاشات دی5-1

در میادان شاهدای مشاهد را بایساتی نقباه آغاازین  1396ما  دی 7آمیز تجمع اعتراض

ی و به همین سرعت نیز با تسرّرد که دومینووار به اکثر شهرهای کشور اعتراضاتی برشم

های ای که فضای مجازی و کانا ورود ضدانقالب و کشورهای بیگانه و با نقش برجسته

کند؛ اعتراضا  به اغتشاش کشید  سازی اجتماعی ایفاء میتلگرامی در انتقا  اخبار و شبکه

ی دو شاخص فراگیری و سرعت واسبهاز همه به شدس این پدید  که در نو  خود و بیش

-ها پس از پیروزی انقالب اسالمی متمایز میی نسبت به همه اغتشاشا  و آشوبریگردرب

شود، از منظرهای مختلف شایسته بررسی و تحلیل استس این واقعه، رخدادی بود که در 

ه پدیاداری ضاد ای از تقاطعا  مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بامجموعه

های اجتماعی در ی تبدیل و به منصه ظهور رسیدس بررسی فضای مجازی و شبکهملتیامن

( فراخوان تجمعا  اعتراضی که تا 1دهد، این فضا دو کارکرد داشت: این رویداد نشان می

ما  دی 7در  برگزارشد و نقبه اوج آن تجمعا  اعتراضی  استما  و قبل آن دی 7تاریخ 

ما  به بعد آغاز دی 7( فراخوان تجمعا  اغتشاشگران که از تاریخ 2و  بود  استدر مشهد 

شهر شکل  صدکی بربالغاستان و  29ما  ادامه یافتس این اغتشاشا  در حدود دی 13و تا 

جایگا  اجتماعی متعلق به اقشار  ازنظرکنند  افراد جوان و گرفت و اکثریت افراد شرکت

ای شهر بودندس محوریت محل سکونت، ساکن در مناطق حاشیه ازنظرجامعه و  درآمدکم

وجاه تماایز شعارهای معترضین ابتدا مسائل اقتصادی و معیشتی و سرس سیاسای باودس 

بودن با سایر اعتراضا  و اغتشاشا  پس از انقالب اسالمی، ناظر 1396ما  اغتشاشا  دی

ب اسالمی در طو  این چهل به مشکال  معیشتی و اقتصادی است که پشتیبان اصلی انقال

ما  ساا دی های اعتراضیوقتی کانونسا  را وارد بازی خبرناک مقابله با سیستم کردس 

بیشتر از  درجاهاییها، میزان فراگیری اعتراض شود؛ مشاهد  میکنیممیرا بررسی  1396

؛ یعنی مناطق تر بودرشد تولید ناخالص داخلی در آن مناطق پایین اوتًسایر نقاب بود که 

نیروهای کنشگر اصلی عدد  عنوانبهترس در ثانی نرخ بیکاری جوانان در آن مناطق، محروم

 1396ماا  ساا  پرویز صداقت چهار ویژگی بارای اغتشاشاا  دی داشتس توجهیقابل
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عنوان بدنه اصلی معترضان که دستان و طبقا  فرودست به( حضور تهی1»)شمرد: برمی

زدایی در عرصه گفتمان رسامی خاود در  دچار نوعی بحران مشروعیت این امر، نظام را

-( وجود غال  اعتراضا  در شهرهایی با نرخ2سازدس )دفا  از محرومان و مستضعفان می

ی کنناد ( نقاش تعیاین3محیبی اساتس )های زیستهای باتتر بیکاری جوانان و آسی 

مرار اعتراضا  در خأل ناشی از گیری و استهای اجتماعی در شکلفضای مجازی و شبکه

( این اعتراضا  برای نخستین بار 4های مستقل صنفی و سیاسی؛ )فقدان احزاب و تشکل

بررسای  (س2018)صاداقت، « در شکلی گسترد  با خط فاصل هر دو جناح حاکمیت بود

ای از دهاد کاه انباشات گساترد ، نشاان مای1396ماا  گیری اغتشاشا  دیروند شکل

برداری ها در تنازعا  سیاسی با محوریت پرد ی با توالی افشاگریفراکنشا در هنارضایتی

آن، آستانه  تبعبهاعتمادی به دولت و منظومه حاکمیت را رقم زدس از فسادهای گسترد ، بی

های اقتصادی، ویژ  عدم نتایج ملموس از برجام و گشایشمختلف به لیبه دتتحمل مردم 

تارین شااخص عنوانباهوعه این روندها، مفهوم ناکارآمدی شد  کاهش یافت و مجمبه

 معارض با امنیت ملی را به منصه ظهور رساندس م لفه

 

 1398 آبان ماه. اغتشاشات 5-2

در شرایط تحریمی کشور و مشکال  معیشتی طبقا  متوسط و محروم، اصالح قیمات 

ود؛ شارایط دشاواری را بینی بناپذیر و انجامش قابل پیشبنزین که اتخاذ تصمیم اجتناب

بنادی ساوخت و اعالم تصمیم دولت مبنی بر آغاز سهمیه دنبا بهبرای مردم پیش آوردس 

-افزایش قیمت بنزین، نگرانی از رشد نرخ کات و خدما  که تحمل آن برای اقشار آسی 

تعادادی از ماردم  زیآممسالمتو  رشیپذقابلپذیر دشوار است، موج  واکنش طبیعی، 

ای در عد  1398 ما آبانگونه بود که در شهروندان کمتر برخوردار شد و این ژ یوبهجامعه 

، ایالم، کرج، اهواز و سسس در واکنش به این مسئله، اقدام به آبادخرمشهرهای تهران، شیراز، 

سواری بیگانگان بر مبالباا  برگزاری تجمع و اعتراض کردند که این رخداد زمینه موج

با گسترد  شدن  زمانهممنحرف کردس  کامالًردم را ایجاد و مسیر آن را حق ممشرو  و به

افزایش قیمات بنازین  لیبه دلتجمعا  و افزایش شمار معترضین، مبالبا  اقتصادی که 

کم به حاشیه رفت و در این میان، شعارهای هنجارشاکنانه از ساوی بود، کم گرفتهشکل

ر به تذکر پلیس و تالش برای متفرق کردن این گر به متن اصلی تبدیل و کاای اغتشاشعد 
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-ها، آتشها و تخری  خیابانها، غار  فروشگا افراد رسیدس بدین ترتی  آتش زدن بانک

نفر  200بیش از  کشته شدن تیدرنهاها و های اتومبیلزدن مناز  مسکونی، شکستن شیشه

های اروپائی و آمریکا گردیدس پس از بروز اغتشاشا  در کشور، سران کشور وطنانهماز 

یی جاومداخلاهالمللای شارو  باه غیرمتعارف و بارخالف قاوانین باین کامالًدر اقدامی 

زنند هماان نمودندس این کشورها که در ظاهر سنگ مردم ایران را به سینه می ارتبابنیدرا

محصوت  پزشاکی و  نهیدرزمهای گوناگونی را علیه مردم ایران کسانی بودند که تحریم

 اندسرویی اعما  کرد دا

ویاژ  اقتصاادی و ایجااد های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بهانباشت عوامل و زمینه

، بستری را فراهم ساخته بود که بدون توجه هابرند  شیپها و افزایی با پیشرانو هم تقاطع

ی خواهاد باودس در نگااهی لیتحلریغکامل به آن، تبیین مسئله اغتشاشا  اخیر، توصیفی 

( 1الف. اقتصادی: جو کرد: وذیل جست نیعناوتوان در ها را میمختصر، عوامل و زمینه

آن  تبعباه( تغییارا  چنادبار  ارز و 2مالی؛  م سسا نابسامانی و حل نشدن معضال  

( معضال  واحدهای تولیدی خصوصی و دولتی و اعتراضاا  گساترد  3ی؛ گرانشیافزا

( 6های بازنشستگی؛ ( بحران صندوق5آن در جامعه؛ ( بیکاری و ملموس شدن 4کارگری؛ 

( 8ها و نگرانی قشر ضعیف؛ ( بحث حذف یارانه7های حامل انرژی؛ طرح افزایش قیمت

( اعاالم مکارر 10( مشکال  معیشتی مردم و 9ابهام در مسائل تحریم و حل نشدن آن؛ 

گساترد  فسااد  ( تبلیاغ1 ب. اجتمااعی:فسادهای اقتصادی و القاء فساد در کال نظاامس 

( کاهش آساتانه تحمال 3های فساد مالی؛ های متوالی از پروند برداری( پرد 2مسئوتن؛ 

( تزریق ناامیدی به اقشاار اجتمااعی 5های نظام؛ اعتمادی به دستگا ( افزایش بی4مردم؛ 

( متهم نمودن دولت 2( افزایش روند تنازعا  سیاسی؛ 1 ج. سیاسی:نسل جوانس  خصوصاً

د. فرهنگی و موقع به مبالبا  موجهس گویی به( عدم پاسخ3گرایی؛ کاری و غربشبه ساز

 (2( فقدان فرهنگ مدارا و اعتراض و افزایش خشونت در روابط اجتمااعی؛ 1 ای:رسانه

سازی برجسته (3نظر از مصلحت عمومی؛ ای علیه اقداما  دولت صرففضاسازی رسانه

ای و تغییر مصارف رساانه (4ها؛ ها و تریبوندر رسانهتوجهی به توفیقا  ها و بیناکامی

 در بین نسل جوانس خصوصاًسبک زندگی 

ساوی اعتراضاا  ساخت، به تغییر رویکرد اعتراضا  اقتصادی و صنفی به با توجه

برخی از آنان، توجه به برخی مسائل در این خصوص ضروری  شدنیتیامناغتشاشا  و 
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 ریتاأثصادی و اعتراضا  و اعتصابا  صانفی بارهم ( نارضایتی از وضعیت اقت1است: )

تواند منجر به تشادید متقابلی دارند و تحریک هرکدام از مبالبا  صنفی و اقتصادی می

( برخورد با معترضین صنفی بسیار متفااو  از 2شرایط در سایر وجو  اعتراضی گردد؛ )

گران برانداز به غتشاشاعتراضا  و ورود ا شدنیاسیسبرخورد با براندازان سیاسی است و 

( فراگیاری 3افزایاد؛ )تر شدن شرایط و سختی کنتر  آن میاعتراضا  صنفی بر پیچید 

اعتصابا  و اعتراضا  صنفی باعث تعمیق شکاف ذهنی معترضین با حاکمیت و تبدیل 

گردد و زمیناه را بارای های سیاسی و اغتشاشا  شهری میاعتراضا  صنفی به شورش

-نمایدس تغییر رفتارها و شعارهای معترضین و تجمعبراندازانه فراهم می افزایش اقداما 

ی و حتای در ماواردی صانفریاغکنندگان از مسائل صنفی به سمت موضوعا  امنیتی و 

 همااین مبلاا  اساات؛  دیاام تعاارض بااه اصاال حاکمیاات نظااام جمهااوری اسااالمی 

هاای و بنگاا  هاادن شرکترشیدرگ( گسترش دامنه اعتراضا  و اعتصابا  صنفی و 4)

های اقتصادی و اقتصادی با اعتصاب و اعتراض، تشدید شرایط سخت و ورشکستگی بنگا 

هاای ( تسرّی اعتصابا  به بخش5را به دنبا  خواهد داشت؛ ) وکارکس تخری  فضای 

نقال ونقل ریلی، ناوگاان حمالواستراتژیک کشور نظیر صنایع نفت و پتروشیمی، حمل

( گسترش اعتراضا  و 6تواند کشور را در شرایط بحرانی قرار دهد؛ )شهری و سسس میدرون

اعتصابا  صنفی در کشور و تمایل به فراگیری آن، مخالفان جمهوری اسالمی را بر تشدید 

نماید و تر میبر گسترش نارضایتی، راسخ م ثرعنوان عامل ها بهو تعمیق فشارها و تحریم

داشته  به دنبا ای را تواند پیامدهای امنیتی عدید می ها( برخورد نادرست با این پدید 7)

تواند عالئمی از گسترش نارضایتی عماومی و این سنخ از اعتراضا  می گسترشباشدس 

 های شهری در آیند  نزدیک باشدسبستری برای شورش

 

 ها و فضای مجازی. رسانه5-3

سی و اجتماعی جوامع های اجتماعی در ساختارهای اقتصادی، سیافضای مجازی و شبکه

هاای اندس از ویژگیاند و بعدی ساختاری و نهادینه در این جوامع یافتهشد  امروزی تنید 

های اجتماعی مجازی، سرعت بسیار باتی آن در انتقا  اطالعا  و مهم اینترنت و شبکه

باه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استس کارگزاران با استفاد  از این فنااوری گزارش

اعتراضا  و تجمعا  مردم مبادر   ازجملهرسانی سریع پیرامون رویدادهای محلی اطال 
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های اجتماعی مجازی و اینترنت با کنندس شبکهها را جهانی میآن  یترتنیابهورزند و می

رسانی سریع دربار  مسائل حاد جامعه بشری، انتقا  نمادهای اعتراضی و تحریاک اطال 

-سازی جنبشتر از همه، شبکهاندس مهمهای اعتراضی گسترد  دامن زد احساسا ، به کنش

سو به جذب هواداران های اجتماعی مجازی است که از یکهای اجتماعی با کمک شبکه

هاا و ساایر باازیگران بیشتر و انسجام درونی و از سوی دیگر به ایجاد ائاتالف باین آن

توانناد های مهم سیاسی میم آوردن فرصتشودس این دو مورد، با فراهاجتماعی منجر می

-ساز گسترش رفتارهای اعتراضی در سبح جهانی شوند، چنانچه با نبود این شبکهزمینه

های اعتراضی بسیار بات خواهد بودس فضای سازی، احتما  ناکامی و استمرار نیافتن جنبش

رهاای الکترونیکای گیاری از اناوا  ابزامجازی، اغتشاشگران را قادر ساخته است با بهر 

ی و تاتر گفتگوها به شکل کیپست الکترونهای اجتماعی، ها، شبکهرسانارتباطی نظیر پیام

صور  زند  با یکدیگر ارتباب داشته باشند که در جریان مکتوب، صوتی و ویدئویی و به

های تلگرام و اینستاگرام این وظیفه را بر دوش داشتندس شبکه 1398و  1396اغتشاشا  

جتماعی امکان مداخله کشورهای خارجی در تشدید اعتراضا  و اغتشاشا  را فاراهم ا

توانند اعتراضا  صنفی را به یک حرکت سیاسی علیه کل نظام ها میکرد  استس این رسانه

های اجتماعی را چشمگیری آگاهی تود  به شکلهای اجتماعی شبکه مستقر تبدیل کنندس

در اختیار مخاطبان  سرعتبهبسیاری از اطالعا  درست و غلط اند و در این میان، برد بات

-کاربران می به دستگیرندس اطالعاتی که دربار  اوضا  سیاسی یا اقتصادی کشور قرار می

هاای عماومی علیاه دولات ساهم تواند در بسیج تود آن، می وسقمصحترسد، فارغ از 

 یوندهایمکان، سرعت ارتباطا  و پسازی زمان و اینترنت با فشرد »بسزایی داشته باشدس 

باین فعاتن و هاواداران جنابش را کاه از حیاث جغرافیاایی از یکادیگر  یسازماندرون

 (سRoutledge: 2000: 25) «ای افاازایش داد  اسااتسااابقهبیصور  به ،دارندفاصله

اند تا حد هاای اینترنات توانستههاای اجتمااعی باا اساتفاد  از قابلیاتدرمجمو ، جنابش

هااا در هاا و گردهماااییراهریماایی ها،مانند تحصن بر بسیج رفتارهای اعتراضیزیادی 

 سگذار باشندثیرأتجوامع امروزی 

 

 . فرآیند اجرای دلفی فازی6

 برای اجرای دلفی فازی اقداما  زیر انجام گرفتس
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 . مطالعه پیشینه تحقیقاتی6-1

ه تا حد امکان، کلیه عواملی که در بروز بحران در این مرحله از پژوهش، هدف این بود ک

های سیاسی و امنیتی استخراج توانند نقش داشته باشند از ادبیا  بحرانسیاسی و امنیتی می

که موردبررسی  شد استخراجگرددس بایستی اشار  نمود که عوامل مذکور از آثار متعددی 

  مغفو  ماند  باشد، زیرا در آثار و امکان دارد برخی از دید نویسند قرارگرفتهپژوهشگر 

عامل یافت شد که در ارتباب با علل  100اندس در این مرحله حدود موردبررسی قرار نگرفته

 های سیاسی و امنیتی بودندسبروز بحران

 

 بندی عوامل و مصاحبه. دسته6-2

نگی و محیبی، فرههای مشابه در یک مجموعه قرار و کلیه عوامل در پنج دسته زیستواژ 

بندی، برای دقّت کاار و اجتماعی، نظامی، سیاسی و اقتصادی تقسیم گردیدس پس از دسته

صور  مجزا از هر حاوز  باا دو نفار و درمجماو ، د  ومانع، بهرسیدن به جدولی جامع

ها برای رسیدن به دو هدف عمد  مصاحبه کیفی با متخصصان صور  پذیرفتس مصاحبه

( افازودن 2بندی شاد ؛ )های تقسیمدر هریک از مجموعه اثر ( حذف عوامل کم1بودس )

درمجمو  بودندس  شد ، ولی از دید نویسندگان مغفو  ماند عوامل مهمی که در آثار بررسی

منظور برآورد میزان روایی بهعامل نهائی انتخابی در قال  پرسشنامه قرار گرفتس  60 تعداد

شناسان و اساتید مسلط به موضو  پژوهش های آن، ازنظر خبرگان، کارپرسشنامه و پرسش

که پرسشنامه بر اساس مقات  متعادد و توجه به این شد  استس باها استفاد و پرسشنامه

 ساستبا حداقل د  کارشناس موضو  تهیه گردید؛ پس ابزار دارای اعتبار  مصاحبه
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 های استخراج شد س شاخص1جدو  شمار  

 
 

 رسشنامه. تدوین و توزیع پ6-3

های میزان اهمیت هار یاک از شااخص» س ا عوامل انتخابی در قال  پرسشنامه توزیع و با 
روی جمهوری اسالمی ایران تاا چاه حاد های سیاسی و امنیتی فراگیری بحرانزیر در شکل

 5تاا  1درج عاددی باین  شد تا نظر خود را در پرسشنامه بادهندگان خواستهاز پاسخ« است؟

از درجه اهمیت بیشتر برخوردار بودس در این پاژوهش از  تربزر د که در آن، عدد اعالم نماین
 25ی در بین متخصصین استفاد  گردیدس تعاداد نموناه برفگلولهگیری تصادفی و ترکی  نمونه
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شوندگان به لحاظ میزان تحصایال ، جنسایت، ترکیا  سانی و میازان و ترکی  پرسش نفر

 ساستجداو  ذیل کنندگان بر اساس تجربی شرکت
 س ترکی  سازمانی2جدو  شمار  

 کنندهشرکتتعداد  نهاد یا سازمان ردیف

 6 اساتید دانشگا  و دانشجو 1

 2 قو  مقننه 2

 5 قو  مجریه 3

 2 قو  قضائیه 4

 6 نظامی، انتظامی و امنیتی 5

 4 سیاسی و امنیتی(پژوهشگر )نویسند  و  6

 

 جنسیتس میزان تحصیال  و 3جدو  شمار  
 فراوانی حوزوی لیسانس ارشد دکتری جنسیت

 21 2 2 10 7 مذکر

 4 - - 3 1 م نث

 25 2 2 13 8 مجمو 
 

 س ترکی  سنی4جدو  شمار  
 فراوانی محدوده سنی ردیف

 1 سا  30کمتر از  1

 2 سا  35-30 2

 2 سا  40-36 3

 3 سا  45-41 4

 17 سا  45باتتر از  5

 

 تجربه کاری س میزان5جدو  شمار  
 فراوانی میزان تجربه کاری ردیف

 1 سا  5کمتر از  1

 2 سا  10-5 2

 2 سا  15-11 3

 6 سا  20-16 4

 14 سا  20باتتر از  5
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هطططای چطططالش

س اسططططططط  

اجتماع  فقر و 

نططططابرابری در 

جمهططططططوری 

 اسالم  ایران

 . تابع مثلثاتی6-4

گری، نخست باید طیف فاازی مناسابی را فازی برای غربا دلفی فندر الگوریتم اجرای 

ای دهندگان توسعه دادس ابزار پژوهش در پرسشنامهی عبارا  کالمی پاسخسازیفازبرای 

گانه لیکار  باود کاه هریاک از خبرگاان از صور  طیف پنجبه»که محقق ساخته بود؛ 

اهمیات( و باا اهمیات و خیلای کممهم، مهم، متوسط، کمطریق متغیرهای کالمی )خیلی

ی و اعاداد دلفای زبان س عبارا (31: 1398)عصار  و دیگران، « رویکرد فازی ابراز کردند

 ساستصور  جدو  ذیل به فازی

 

 (Martínez and Canal, 2011: 264-277) یفازعبارا  زبانی و اعداد دلفی س 6جدو  شمار  

خیلی  اهمیتکم متوسط مهم مهمخیلی عبار  زبانی

 اهمیتکم

اعداد فازی 

 مثلثی

(1, 1, 0.75) (1, 0.75, 

0.5) 

(0.75, 0.5, 

0.25) 

(0.5, 0.25, 0) (0.25, 0, 0) 

 

اگار »در این پژوهش، روش میانگین فازی برای تجمیع دیدگا  خبرگاان پیشانهاد شادس 

نماایش داد  شاود،  (l,m,uصاور  عادد فاازی مثلثای )خبار  به هر کارشناسدیدگا  

 صور  روابط ذیل محاسبه خواهد شدسعدد فازی مثلثی به nمیانگین فازی 
 

 1راببه 
 

 2راببه 
 

 3راببه 
 

 4راببه 
 

 

« گیاری اشاار  داردباه شااخص تصامیم jبه فرد خبر  و اندیس  iدر روابط بات اندیس 

 (س33: 1393)حبیبی و دیگران، 
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 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   سوم 

 س  و سوم 

 1398پای ز 

 
 

باه دنباا   درنهایتگیرد پژوهشگر مختلف که با رویکرد فازی صور  می یهادر روش

گاهی تزم »س درک تبدیل کندآن است که مقادیر فازی نهایی را به یک عدد قبعی و قابل

از دیگاری  تاربزر  یککداممقایسه تا مشخص شود که  باهماست که دو عدد فازی را 

اعاداد فاازی، بایاد اعااداد  گسترد استس گاهی نیز به دلیل متغیرهای زیاد و محاسبا  

)بیاا  و « شاودگفتاه مای 1کاردنفازی را به اعداد قبعی تبدیل کردس به این کار دیفاازی

زدایی وجود داردس در این پژوهش از های مختلفی برای فازیس روش(203: 1388دیگران،

 شد  استسزدایی استفاد روابط ذیل برای فازی

 5راببه 
 

 6راببه 
 

 

آستانه  ها بایستی یکیی مقادیر، برای غربا  آیتمزدایفازپس از انتخاب روش مناس  و 

ر هاا از طریاق مقایساه مقاداشاخصو غربالگری  دییتأتحمل در نظر گرفت به عبارتی 

ا استنباب مقدار آستانه ب»پذیردس صور  می �̃� ارزش اکتسابی هر شاخص با مقدار آستانه

وند؛ شاشود و مستقیم بر روی تعداد عواملی که غربا  مایگیرند  معین میذهنی تصمیم

شاته و نداتأثیر خواهد داشتس هیچ را  ساد  و قانونی برای تعیین مقادار آساتانه وجاود 

ر د 0.7وتً ها، باید یک آستانه تحمل در نظر گرفتس آستانه تحمل را معمبرای غربا  آیتم

 ایایزد فاازیاگر مقدار قبعی حاصال از (س 34: 1393)حبیبی و دیگران، « گیرندنظر می

-مای دتائی موردنظراز آستانه تحمل باشد شاخص  تربزر دیدگا  تجمیع شد  خبرگان، 

 سشودحذف می موردنظراز آستانه تحمل باشد شاخص  ترکوچکمقدار شودس اگر این 

 

 . نتایج دلفی6-5

و با اساتفاد  از  وارد Exel 2007 افزارنرمصور  مجزا در های هر یک از عوامل بهداد 

امتیاز فازی به عدد قبعی تبدیل شدس  سرس ، امتیازا  به عدد فازی تبدیل و6تا  2روابط 

                                                             
1. Defuzzification 
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هطططای چطططالش

س اسططططططط  

اجتماع  فقر و 

نططططابرابری در 

جمهططططططوری 

 اسالم  ایران

ها که امتیاز قبعی ی هرکدام از شاخصگرغربا منظور ن مقادیر، بهفازی نمودپس از دی

 حذف گردیدس 7بود، مبابق جدو  شمار   0.7آن کمتر از 

 

نتایج دلفی فازی -7جدو    

 
 وضعیت میانگین قبعی میانگین فازی

R1 (0.55،0.79،0.92)  0.753 Y 

R2 (0.25،0.46،0.7)  0.470 N 

R3 (0.32،0.56،0.77)  0.550 N 

R4 (0.33،0.57،0.77)  0.557 N 

R5 (0.33،0.56،0.77)  0.553 N 

R6 (0.33،0.53،0.71)  0.523 N 

R7 (0.29،0.48،0.68)  0.483 N 

R8 (0.28،0.52،0.74)  0.513 N 

R9 (0.29،0.53،0.73)  0.517 N 

R10 (0.2،0.41،0.64)  0.417 N 

R11 (0.49،0.74،0.91)  0.713 Y 

R12 (0.61،0.86،0.96)  0.810 Y 

R13 (0.45،0.68،0.83)  0.653 N 

R14 (0.55،0.8،0.94)  0.763 Y 

R15 (0.21،0.45،0.69)  0.450 N 

R16 (0.41،0.66،0.84)  0.637 N 

R17 (0.44،0.69،0.88)  0.670 N 

R18 (0.15،0.39،0.64)  0.393 N 

R19 (0.23،0.45،0.68)  0.453 N 

R20 (0.34،0.57،0.78)  0.563 N 

R21 (6،0.5،0.730.2)  0.497 N 

R22 (0.32،0.57،0.79)  0.560 N 

R23 (0.08،0.26،0.51)  0.283 N 
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ایج دلفی فازینت -7جدو    

 
 وضعیت میانگین قبعی میانگین فازی

R24 (0.15،0.38،0.63)  0.387 N 

R25 (0.19،0.38،0.63)  0.400 N 

R26 (0.22،0.44،0.68)  0.447 N 

R27 (0.27،0.51،0.74)  0.507 N 

R28 (0.29،0.53،0.74)  0.520 N 

R29 (0.46،0.71،0.88)  30.68  N 

R30 (0.6،0.85،0.94)  0.797 Y 

R31 (0.53،0.78،0.92)  0.743 Y 

R32 (0.43،0.68،0.88)  0.663 N 

R33 (0.5،0.75،0.9)  0.717 Y 

R34 (0.43،0.68،0.85)  0.653 N 

R35 (0.29،0.52،0.76)  0.523 N 

R36 (0.42،0.67،0.87)  0.653 N 

R37 (0.51،0.76،0.91)  0.727 Y 

R38 (،0.980.63،0.88)  0.830 Y 

R39 (0.63،0.88،0.96)  0.823 Y 

R40 (0.63،0.88،0.96)  0.823 Y 

R41 (0.66،0.91،0.98)  0.850 Y 

R42 (0.58،0.83،0.97)  0.793 Y 

R43 (0.65،0.9،0.98)  0.843 Y 

R44 (0.62،0.87،0.98)  0.823 Y 

R45 (0.36،0.58،0.78)  0.573 N 

R46 (0.35،0.56،0.77)  0.560 N 

R47 (0.26،0.5،0.74)  0.500 N 

R48 (0.42،0.67،0.85)  0.647 N 

R49 (0.25،0.45،0.69)  0.463 N 
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ایج دلفی فازینت -7جدو    

 
 وضعیت میانگین قبعی میانگین فازی

R50 (0.6،0.85،0.98)  0.810 Y 

R51 (0.4،0.65،0.85)  0.633 N 

R52 (0.26،0.49،0.73)  0.493 N 

R53 (0.3،0.5،0.71)  0.503 N 

R54 (0.29،0.53،0.77)  0.530 N 

R55 (0.34،0.58،0.79)  .5700  N 

R56 (0.14،0.35،0.59)  0.360 N 

R57 (0.13،0.32،0.57)  0.340 N 

R58 (0.32،0.52،0.73)  0.523 N 

R59 (0.37،0.6،0.78)  0.583 N 

R60 (0.16،0.32،0.56)  0.347 N 

 

در جادو   شاد کس یشاینه نمار  بخبرگان بر اساس  ازنظری دییتأعوامل  تیدرنهاو 

 تنظیم گردیدس 8شمار  

 س نتایج موضوعا  تأیید شد  خبرگان8شمار  جدو  

 امتیاز گویه عامل پرسش رتبه

 0.850 افزایش فاصله طبقاتی اقتصادی 41 1

2 43 
فقر و نابرابری فزایند  و تنگناهای  اقتصادی

 اقتصادی
0.843 

 0.830 تشدید بیکاری اقتصادی 38 3

 0.823 فسادهای اقتصادی و اداری اقتصادی 39 4

ادیاقتص 40 4  0.823 افزایش رانت 

 0.823 ناکارآمدی نظام اقتصادی و اداری اقتصادی 44 4

 سیاسی 12 7
قضاو  افکار عمومی در خصوص 

 عملکرد نامناس  حاکمیت
0.810 

7 50 
فرهنگی و 

 اجتماعی
 0.810 ها و گسترش آنانباشت نارضایتی
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 0.797 گسترد  و سیستمی فساد سیاسی 30 9

 0.793 یش میزان تورمافزا اقتصادی 42 10

 سیاسی 14 11
نارضایتی از عملکرد  و ییقضاامنیت 

 دستگا  قضایی
0.763 

 0.753 کمبود آب یبیمحستیز 1 12

 سیاسی 31 13
های شیو  اعتراضا  صنفی و ناآرامی

 خیابانی
0.743 

 0.727 تحریم و انزوای اقتصادی اقتصادی 37 14

 اقتصادی 33 15
آن بر  ریتأثز و ار نرخ افزایش گسترد 

 معیشت مردم
0.717 

 0.713 سیاست خارجی امریکا در خصوص ایران سیاسی 11 16

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

شدن پیش رفتاه کاه ها، در حالی به سمت امنیتیها و نیز کاستیهای اخیر پدید در سا 

را باا گیار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نظام تصامیم ترین موضوعا کوچک

هاای ای مواجه ساخته استس بدیهی است در چناین شارایبی جریاانهای عدید چالش

ها و مسائل، عملکرد نهادهای حاکمیتی را زیر س ا  سواری پیرامون پدید برانداز با موج

برد  و با تخری  مداوم وجهه نظام، ساختارهای جمهوری اسالمی ایاران را در معارض 

دهند تا به هر طریق ممکان باا تحمیال بحاران هژماونی، آسی  و تهدید جدی قرار می

هاای علیارغم وعاد مقدما  خودویرانگری و نهایتاً فروپاشی از درون را فراهم نمایندس 

پاذیر و مبنی بر اصالح وضعیت معیشاتی طبقاا  آسای  1397سا  دولت از  شد داد 

ر و ارزهاای کنتر  معضال  اقتصادی ناشی از کااهش نارخ ارزش ریاا  در مقابال دت

-ی از یکسو و رویکرد دولاتگرانکنتر ها و خارجی، عدم موفقیت در نظار  بر قیمت

اروپاا در مقابلاه باا اقاداما   ما ثرمردان به خارج از کشور و امیادواری باه اقاداما  

های داخلی و کژ کارکردی و بد کارکردی آمریکا و عدم توجه جدی به ظرفیت جانبهکی

نقادینگی  نیتاأمدولت، منجر به تعمیق رکاود اقتصاادی و مشاکل  های اقتصادیبرنامه

صنایع و افزایش افسارگسیخته نقدینگی در کشور از سوی دیگر، گسترش نارضاایتی در 

با آن نیز تحرکاا   زمانهمداشته است و  به دنبا اقشار و صنوف و بیکاری کارگران را 
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زی فسااد مادیران و القاای براندازی از طریاق تصویرساا باهدفعملیا  روانی دشمن 

آوردن طبقا  متوسط و ضعیف  به صحنهناامیدی از اصالح امور در اذهان عمومی برای 

منظور براندازی و تغییر حکومت نیز، میزان اعتماد ماردم باه مادیران کشاور را جامعه به

هدف قرار داد  است و تداوم این روند، فاصله بین مردم و حکومات را افازایش داد  و 

هاای ملی را به مخاطر  خواهد انداختس در اثر کاهش توان خریاد ماردم در ساا یتامن

 استس افتهیشیافزااخیر، جمعیت مستعد پیوستن به اغتشاشا ، 

-تاوجهی و عادم چاار است که بیرصد وضعیت کنونی جامعه ایرانی، حاکی از آن

های اعتراضای شهای مختلف اقتصادی، واکنجویی و یا ناکافی بودن اقداما  در بخش

ی سوق داد  اساتس مشاکالتی از قبیال تاورم، نقادینگی، تیامنضدهای را به سمت رویه

اباار اشااتغا ، معیشاات مااردم، مشااکال  کااارگری و سسس در حااوز  اقتصااادی کشااور از 

دهد؛ شاخص نظام مدیریت اقتصادی کشاوری و ی اقتصادی است که نشان میهاچالش

شرایط اقتصادی و دارای شایستگی مبلوب نبود  استس  فرآیند اعما  اقتدار آن، متناس 

 اغتشاشاا  باروز و جدید اجتماعی هایجنبشگیری مستعد شکل شد بهفعلی کشور 

-ماد  ،یاجتماع مختلف هایبندیگرو  در درآمد و هزینه میان انشقاق ایران درس است

 هاایتحاریم ندورا درصدالبته  و دارد وجود کشور جغرافیای سبوح تمام در که هاست

 بگیرناد هدف را ایران سیاست فقط بود قرار که هاییتحریماستس  شد  هم تشدید اخیر

 بگیرانحقوق تمامی، کارگری خانوارهای معیشت ویژ به ایرانی خانوارهای معیشت حات

 تهدیدتر تمامهرچه شدتی با را کشاورز و کارگرمعلم،  از اعم ما جامعه محروم طبقا  و

 معلماان، کاارگران، اغتشااشاگار س ساازدنمی وارد خللی هیچ دارا طبقه توان بر وکرد  

که  شودشرو  شود، حاکمیت با جنبش بزر  خیابانی مواجه می سسسبیکاران، گرسنگان و 

ها میلیون که دستازاین اغتشاشاتیفرصت کنتر  یا به بیراهه کشاندن آن را نداردس  اساساً

تفااو  بسیار ویرانگار خواهاد باودس ت به اعتراض بزنند، نشین و فقیر دسبیکار، حاشیه

های مادنی های نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورشاعتراضا  گرو 

پابرهنگان ایان اسات کاه دو  اغتشاشها مشارکت دارد با که طبقه متوسط شهری در آن

نی دارند و افرادی را پذیر است؛ یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدمورد اولی رهبری

گردناد یاا پذیرندس پس با درخواست رهبرانشان باه خاناه بازمیعنوان رهبری خود میبه
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نشاینان و شاوند؛ اماا وقتای فقارا و حاشیهتعامال و مصاالحه می ،وگویند گفتآوارد فر

پابرهنگان که وضعیتشان محصو  ناکارایی مدیریتی در چهار دهه گذشته است اعتاراض 

خود را آغاز  اغتشاشبردار نیستندس آنان وقتی پذیر و مدیریتکنند، رهبریمی اغتشاشو 

شاوند؛ یعنای بار میدهند یا وارد فرایندی خسار کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می

نشاین و فقیار دسات باه ها بیکار، حاشیهگیردس اگر میلیونوگویی شکل نمیفرایند گفت

-رهنگان شکل بگیرد آنان دیگر نه مذاکر  پذیرند و نه رهبریاعتراض بزنند و شورش پاب

خواهناد و تاا پذیرس آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقاط وضاع موجاود را نمی

 دهندسخویش ادامه می اغتشاشریزی وضع موجود به درهم

های پژوهش حاکی از آن است که عوامل کلیدی و مهمای کاه در آیناد  نظاام یافته

المی ایران را دچار چالش، اغتشاش و بحران سیاسی و امنیتی خواهد نمود جمهوری اس

( فقر و نابرابری فزایند  و 2( افزایش فاصله طبقاتی؛ )1اند از: )در حوز  اقتصادی عبار 

( افزایش رانات؛ 5( فساد اقتصادی و اداری؛ )4( تشدید بیکاری؛ )3تنگناهای اقتصادی؛ )

( تحاریم و انازوای 8( افزایش میازان تاورم؛ )7و اداری؛ )( ناکارآمدی نظام اقتصادی 6)

عوامال اقتصاادی  ( افزایش گسترد  نرخ ارز و تأثیر آن بر معیشت ماردمس9اقتصادی و )

دهادس ایان مساائل باعاث تشادید درصد عوامال کلیادی را تشاکیل مای 56.25حدود 

اساتفاد  از ایان های مردم گردید  و مخالفان نظام جمهوری اسالمی ایاران باا نارضایتی

هاای های اجتماعی قادر خواهند بود؛ تود ها و در بستر فضای مجازی و شبکهنارضایتی

ماا  وضوح در حاوادث و اغتشاشاا  دیمردم را علیه حاکمیت بسیج نمایند؛ این امر به

( 1های اقتصاادی، )مشااهد  گردیادس در کناار م لفاه 1398و آبان ما  سا   1396سا  

( فسااد گساترد  و 2مومی در خصوص عملکرد نامناسا  حاکمیات، )قضاو  افکار ع

( شیو  اعتراضا  4( امنیت قضایی و نارضایتی از عملکرد دستگا  قضایی؛ )3سیستمی؛ )

عنوان ( سیاست خارجی امریکا در خصوص ایران باه5های خیابانی و )صنفی و ناآرامی

عنوان م لفه فرهنگی و اجتماعی ها و گسترش آن بههای سیاسی، انباشت نارضایتیم لفه

محیبی ازجملاه عنوان م لفاه زیساتمحیبای باهو درنهایت کمبود آب و مسائل زیست

هاای توانناد در باروز بحارانشد  در این پژوهش هستند که مایعوامل کلیدی شناسایی

تاوان مای سیاسی و امنیتی در آیند  جمهوری اسالمی ایران نقش کلیادی ایفااء نماینادس
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 اسالم  ایران

 های اجتماعی در کشاورجنبشهای سیاسی و امنیتی و بحراناهبردهای مدیریت رگفت: 

( مباارز  باا تماامی 2) ؛مقابله با انباشت مبالبا  اقشار و افاراد مختلاف (1: )اندعبار 

 گوناااه اغمااااض در باااین متصااادیان امااار و ماااردم؛ مظااااهر فسااااد بااادون هااایچ

ترمیم فاصله طبقاتی و توجه به  رفا  عمومی، کنتر  ضری  جینی و شیبرافزا ( تمرکز3)

بازنگری ( 4)باشند؛ های با درآمد پائین که مستعد اغتشاش و اعتراضا  جمعی میدهک

های اقتصاد مقااومتی و روناق های اقتصادی با محوریت اجرای سیاستو ترمیم سیاست

 یاابیمقابلاه باا شاد ( 5) تولید و اشتغا  و مدیریت راهبردی واحد در اقتصاد کشور؛

توجیه و ( 8؛ )تقویت نهاد انتخابا  (7؛ )مدیریت افکار عمومی (6) ؛های اجتماعیبحران

هاای کاه سازی معترضین با شفافیت تزم، نسبت به وضعیت موجود و محادودیتاقنا 

( احتاراز از برخاورد امنیتای باا 9) ؛رو هساتندهای اقتصاادی باا آن روباهکشور و بنگا 

نظیار و فزایناد  به نقش کم با توجه (10؛ )فی و اقتصادیهای صناعتراضا  و نارضایتی

ی دهسازمانسازی و ها، شبکهها و بحرانهای مجازی در تسریع و تشدید اعتراضرسانه

 ریاگمیتصامهای نوین اجتماعی، ضروری است نظاام دهی به جنبشاغتشاشا  و شکل

مدیریت و کنتار  ایان منظور های تزم را بهکشور به جد وارد صحنه شد  و زیرساخت

اجاز  اعتراضا  در چارچوب قانون به اقشار مختلف ( 11)فضا ومحیط فراهم نمایند و 

( کاهش عمومی 1افزایی سه عنصر اصلی اصبکاک و هم تیدرنها؛ محفوظ باشدس جامعه

-( ماوج3های اجتمااعی و پذیری ناشی از شبکه( افزایش تحریک2آستانه تحمل مردم؛ 

گیری اغتشاشاا  و های استکباری در شکلدولت، ضدانقالب و قدر سواری مخالفین 

 های امنیتی اخیر مشهود بودسبحران

 

 منابع

، ترجماه: فرهناگ رجاایی، تهاران: های سیاسیفهم نظریه س(1370) ساسرریگنز، توماس

 انتشارا  آگا س

 و شاهری هاایشورش ایران: ملیامنیت ایمنبقه و داخلی ابعاد» س(1379) سعماد افروغ،

-278، صاص 8 و 7 شامار  سوم، سا  ،راهبردی مطالعات فصلنامه، «داخلیامنیت
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 فرهنگای، طبیعی، رویکرد با بحران مدیریت س(1395) ستورج بهرامی، رسو ؛ پور،النقی

 کتابس آراد نشر تهران: ،اجتماعی و امنیت اجتماعی

در  آن کااربرد و دلفی روش با آشنایی ی:شناسروش» س(1379) سحسین جاجرمی، ایمانی

 س35-39، صص 1شمار  سا  او ، ،شهری مدیریت ،«گیریتصمیم

 کالم، تهران: انتشارا  سفیرس، ترجمه: محمد جواهرمنتقدان جامعه س(1369) سباتامور، تام

 تهرانس دانشگا  :، تهرانسیاسی بسیج و انقالب س(1373) سحسین بشیریه،

شناسایی عوامل کلیدی جناگ » س(1393) سجال  دیسی، آبادبغیری، علی و دهقانی فیروز

، فصالنامه آفااا امنیات، «داخلی در خاورمیانه عربی با استفاد  از روش دلفی فازی

 س151-178، صص 24شمار  سا  هفتم، 

های گیری عملکرد سیستمانداز » س(1388) س، غالمرضا و بیا ، الهامپوریعبدبیا ، علی؛ 

ERP 16و15، شامار  4، دور  صلنامه تجارت و اقتصاد ناوینف، «با رویکرد فازی ،

 س195-211صص 

 بحران تدبیر و تحلیل یهاوهیش بر نقدی بحران: مدیریت س(1379) سمحمدرضا تاجیک،

 تهران: فرهنگ گفتمانس، ایران در

بازیگوشای در  جانس از سیاسی سیاست: تجربه و خیابان» س(1386) سمحمدرضا تاجیک،

 س33-74، صص 4شمار   دوم، سا  ،سیاسی علوم ژوهشنامهپ، «ایران امروز

عصار طالیای آزادی بیاان و ساکه از روناق افتااد  » س(16/01/2018) سنا یزتوفکچی، 

 ،07/03/1397، ترجماااه محماااد معماریاااان، تااااریخ اساااتخراج: «دموکراسااای
http://m.tarjomaan.com/neveshtar/9002 

تعیاین  بارای فاازی دلفای روش از استفاد » س(1387) سیغالمعلمنتظر،  و نیلوفر جعفری،

 ،ی اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(هاپژوهشفصلنامه  ،«کشور مالیاتی هایسیاست

 س91-114، صص 1شمار   هشتم، سا 

 اریامع یاری چنادگتصمیم س(1393) س، صدیقه و سرافرازی، اعظماریزدیحبیبی، آرش؛ ا

 سکتیبه گیل : انتشارا ، رشتفازی

http://m.tarjomaan.com/neveshtar/9002
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های سیاست خیابان و واکاوی تحلیل طبقاتی از منظر نظریه» س(1398) سالهسردارنیا، خلیل

 ،المللنیبفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی دو، «شدنیجهانخرد  سیاست در بستر 

 س221-244، صص 2دور  دوم، شمار  

های مدنی؛ لزوم تسریع در های اجتماعی و اعتراضشکاف» س(1396) سجقه، سعیدصادقی

 س5-10صص یکم، و، شمار  هفتادبان امنیت ملینگار راهبردی دیدهماه، «تدبیر

های اجتماعی و سیاسی در ها و اعتراضشناسی تجمعسنخ» س(1397) سجقه، سعیدصادقی

 س15-22پنجم، صص ود، شمار  هفتابان امنیت ملینگار راهبردی دیدهماه، «کشور

: حاکماان و 1396ماا  ساا  ساا  پاس از دییاک» س(28/12/2018) سصاداقت، پرویاز

 https://bit.ly/2RgAJo3، 07/10/1397، تاریخ استخراج: «محکومان

 هاایروش س(1382) سمحسانبااقری،  حاج و ادی  مهرنوش؛ پرویزی، سرو صلصالی،

 .بشری تهران: انتشارا  ،تحقیق کیفی

طراحی مد  مفهومی » س(1389) سعلیی، حمز محمدنور، فرید ؛ عفیفان، فرزانه و عصار 

هاای آموزشاای حاوز  علاوم انسااانی بناادی علمای گرو و عملیااتی ارزیاابی و رتبه

 س26-43، صص 9، شمار 5دور  ،سنجینامه علمپژوهش ،«هادانشگا 

هااای اجتماااعی ناابشبررساای ج» س(1396) سآزاد، محساانقربااانی، ارسااالن و کشااوریان

های روابط فصلنامه پژوهش، «خاورمیانه از نظرگا  نظریه انتقادی مکت  فرانکفور 

 س15-40، صص 25، دور  نخست، شمار  المللبین

 عصار در اجتمااعی هاایجنابش: امیاد و خشم یهاشبکه س(1396) سمانوئل کاستلز،

 نشر مرکزس: تهران پور،قلی مجتبی: ترجمه ،اینترنت

زاد ، چاا  ، ترجمه: علی مرشدیکنندها شورش میچرا انسان س(1394) سرابر گر، تد

 چهارم، تهران: پژوهشکد  مبالعا  راهبردیس

: هترجما، اجتمااعی یهااهاا و جنبش: انقالبیشناساجامعه س(1374) سگیدنز، آنتونی

 سنشر نی :منوچهر صبوری، تهران

 ترجماه:، عصر در شخصی هویت و جامعه تشخص: و تجدد س(1378) سگیدنز، آنتونی

 یسنشر ن تهران: موفقیان، ناصر
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تهاران:  پاور،جالئای محمدرضا ترجمه: ،جهانی اندازهایچشم س(1384) سآنتونی گیدنز،

 نوس طرح

نشر  تهران: ششم، چا  چاوشیان، حسن ترجمه: ،یشناسجامعه س(1390) سآنتونی گیدنز،
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