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عکس :ایسنا

علی اصغــر ســعیدی ،پژوهشــگر اقتصــادی و مدیر
گــروه برنامهریزی و رفــاه اجتماعی دانشــگاه تهران
اســت .او بخش زیادی از پژوهشهای خود را صرف
بررســی زندگــی و زمانــه کارآفرینان کرده و همیشــه
در تحلیلهایــش نگاه جامعه شــناختی و اقتصادی
را بــا هــم در میآمیــزد« .ایــران» پــای گفتوگــو با
این جامعه شــناس اقتصــادی نشســته و زمینههای
اقتصــادی نارضایتیهــای مردمــی اخیر را بررســی
کرده است؛ سعیدی اعتقاد دارد که ریشه همه چیز را
باید در «نابرابری» و بعــد از آن هم «جامعه جهانی
شده» جست و جو کرد.

تحلیلریشههایاقتصادیاعتراضاتدیماهدرگفتوگوبادکترعلیاصغرسعیدی،استاددانشگاهتهران

عصیان علیه نابرابری

سالنامه 96

اقتصادی

72

ســال  ،96ســال چنــدان آرامــی نبــود .ابتــدا
اعتراضهایصنفیپراکندهازسویکارگرانوبعضی
ازدیگرصنفهاشکلگرفتوبعدازآنهماعتراضها
عمومیشدوبهناآرامیکشید.شمافکرمیکنیددراین
چالشها،چقدرریشهاقتصادیپررنگبودهاست؟
مــن بــرای تحلیــل ناآرامیهــا ،از مفهــوم نابرابریهــای
اجتماعی استفاده میکنم که بخشی از آن میتواند اقتصادی
باشــد و بخشــی هم اینطــور نیســت .از نظــر من این مســائل
بیــشازهــرچیزبــه«تبعیضها»برمیگــردد.جامعــهایران
بعــدازانقــابجامعهایبــاتحرکاجتماعیباالســت.یکی
ازتفاوتهــایایــنجامعــهباقبــلازانقالبحداقــلدردرک
مردمازنابرابریاســت.بهنظرمیرسددرکمردمازنابرابری
بعدازانقالب،قشــربندیبازباشــد.بهاینمعنیکهمردماین
انتظاررادارندکهبتوانندازراهدسترســیبهآموزش،بهداشت
وفرصتهایاشــتغالتحرکداشــتهباشــند.چنینتغییری
بعدازانقالبدرکشــورایجادشــد.انقالبگروهبزرگیراازبین
بردکهقشــرمســلطجامعهبودندوبایدجایگزینمیشــدند.
درچهــاردههاخیرافرادیراجایگزیــنکردیم،اینجایگزینی
درســطوحمختلفاتفــاقافتادهاســتوافرادیجــایخودرا
درطبقــهباالپیداکردهاند.درعرضکمتــرازیکدههنخبگان
فرهنگی جدید به وجود آمدند که این نخبگان خاســتگاههای
خانوادگیمتفاوتتریازنخبگاندورهپهلویداشتند.نخبگان
اقتصــادیوسیاســیجایگزیــنایــنگروههاشــدندوبهلحاظ
اقتصادیهموضعخیلیبهتریپیداکردند.ازطریقگسترش
آموزشودادنســهمیههایمختلفاینرونــدادامهپیداکرد
و درســت اســت که تحرک صورت گرفت ،اما برای همه مردم
یکدســتنبود.رئیسجمهوریهمدرتعبیرهایشمیگفت
کهعدهایازاتوبوسپایینآمدند،حاالعدهایدیگرسوارشدند
واینمســألهرامیتوانبهعنوانتحرکاجتماعینیزاستفاده
کرد.مردمانتظاروتوقعتحرکاجتماعیدارندوزمانیکهاین
تحرکبــهدالیلمختلفازجملهاقتصادی،اتفاقنمیافتد،
احساسنابرابریوتبعیضدرآنهاشدیدمیشود.
مسألهدیگرایناستکهمادردورانجهانیشدنهستیم؛
درایندوراننیازمقایسهایبسیارخودرانشانمیدهد.مردم
وضعیــت خودشــان را با کشــورهای دیگر مقایســه میکنند و
بهخاطرگســترشجامعه اطالعاتیتصاویربهتری اززندگی
درذهنشانشکلمیگیرد.نیازهایجدیدیشکلمیگیرد،
مردماحســاسمیکنندکــهنارضایتیزیــادیدارندوممکن
اســت میــزان انتظارشــان از تغییــر بــا فرصتهــای موجــود
هماهنگی نداشته باشد .این انتظارات ،خود را بهصورتهای
مختلفنشــانمیدهد.جوانــیکهانتظــارداردوضعبهتری
داشــته باشــد ،کار خوبی داشــته باشــد ،انتظار تغییــر دارد اما
امکانــاتنداردپسدســتبههــرکاریمیزنــد.درگروههای
صنفیوسنیمختلفدیگرهموضعبههمینترتیباست.

اظهاراترســمیمســئوالننشــانمیدهدکه12
میلیــوننفردرفقرمطلــقدرایرانزندگــیمیکنندو
اطالعاتوزارتراهوشهرســازیهمنشانمیدهدکه
20میلیوننفربدمسکنهستند.باتوجهبهاین،نقش
جمعیتیراکهدرشــرایطنامساعدزندگیمیکننددر
اعتراضهاچطورتحلیلمیکنید؟
ایــنمســألهراهمبایــددرقالبهمانتحــرکاجتماعی
ونابرابریهــادیــد.دودهــکدرآمــدیپایینماکهحــدود۱۲
میلیــوننفــرمیشــوند،درفقــرمطلقبهســرمیبرنــد.آنها
شــیوههایزندگیبســیارمتفاوتیبویژ هنســبتبــهدودهک
نهمودهمدرباالترینطبقهدارند.سبکزندگیاینطبقات
بسیارمتفاوتاستاما 6دهکدیگرشیوههایزندگیتقریباً
یکســانیدارندکــهازآنهــاباعنوانطبقهمتوســطاســمبرده
میشود.اماازنظرمندراعتراضهایامسال،موضوعاصلی
نطبقــاتواکنشزیادی
جامعــهایرانطبقاتفقیــرنبود.ای 

این اعتراضها از گروههای طبقه متوسط بود که
وضعیت بدتری نسبت به قبل پیدا کردند ،خود را با
طبقات اجتماعی باال مقایسه میکنند و از نابرابریها
آزردهاند
نشانندادندکهیکیازعلتهایشبهشیوهزندگیبرمیگردد.
آنهاییکهدرفقرمطلقهستند،بهخاطرتغذیه،محلزندگی
ودسترســیبــهامکانــاتازجملــهحملونقــلدروضعیتی
کــهبتواننداعتراضهایجدیراشــکلبدهند،نیســتند.این
اعتراضهاازگروههایطبقهمتوسطبودکهوضعیتبدتری
نســبتبهقبــلپیداکردنــد،خودرابــاطبقــاتاجتماعیباال
مقایسهمیکنندوازنابرابریهاآزردهاند.
مسألهاشتغالوبیکاریفکرمیکنیدچهتأثیریدر
نارضایتیها داشت؟
مــادوگروهجواناندههشــصتیوهفتــادیراداریــمکهاز
بازارکاردورهســتندووضعیتاشــتغال،آنهــارادرموقعیت
اجتماعــیبســیارمتفاوتــیقــراردادهاســت.کارفقــطبــرای
دستمزدگرفتننیست،درآنانرژیمصرفمیشود،هویت
اجتماعــیبهوجودمیآیدونظماجتماعیشــکلمیگیردو
یکــیازویژگیهایشهمدســتمزداســت،اماایــنویژگیهاو
اثــراتکاردربیندودههازجوانهایمــاوجودنداردوهمین

مسأله ،شــیوه زندگیشــان را بســیار غیرمتعارف کرده است.
بخشمهمــیازجمعیتایرانبهطورغیــرمتعارفزندگی
میکنندوهمینمســأله،امکانهرنوعواکنشیراباالمیبرد.
تصورشهمســختاستکهانســانیدرموقعیتکارباشد،
اما در بازار کار وجود نداشــته باشــد .این مسأله تأثیرات جدی
برروابطاجتماعیوشــخصیتافــراددارد.بهنظرمنیکیاز
اصلیتریــن دالیل این واکنشها ،شــرایطی اســت که همین
جوانهایدههشصتیودهههفتادیدرآنزندگیمیکنند.
امــازمانــیکــهوضعیــتاشــتغالدرشــهرهای
معترضرابررســیکردیم،متوجهشــدیمکهبیشــتر
آنهادررتبههایمیانیبیکاریکشوریقراردارند.مثالً
ایذهکــهاعتراضاتدرآنگســتردهبــود،از64هزارنفر
جمعیتفعالحدود12هزارنفــرآنبیکاربودند،اما
همینایذهرتبه31رادرشــهرهایکشورازنظربیکاری
داشــت.اگرعاملبیکاریتأثیرباالییداشت،چرادر
شهرهاییباوضعیتبدتراعتراضشکلنگرفت؟
درســتاســت،البتــهدقــتکنیــدکــهتعریففعلــیچند
ســاعتکاردرروزرااشتغالمیداند.اگرتعریفهایمتعارف
اشتغال،یعنیحداقل۲۰ساعتکاردرهفتهبراساستعریف
اتحادیهاروپارامعموالًدرنظربگیریم،خودنشــانمیدهدکه
رقمبیکاریبســیارباالتربودهاست.امابهخاطرهمینمسأله،
افــرادیکــهتحلیــلانجــاممیدهنــد،ســعیمیکننــددنبال
عواملمختلفبروند،ازنظرمنهمینشــاخصهاهماثبات
میکندکهعاملاصلیهمیننابرابریدرطبقهمتوســطبوده
است.دریکجا،نابرابریبهشکلتوزیعشغلبودهودرجایی
دیگر،بهشــکلیدیگررخدادهاست.ممکناستدرشهرهایی
کــهاعتراضنداشــتند،انتظــاروامیدبهآیندهشــانمتفاوتتر
بودهاستیامشــغولنوعیسرمایهگذاریاجتماعیبودهاند.
بــه طــور مثــال خــودم در بررســیهای میدانــی دیدهام کــه در
شهرســتانهای لرســتان ،حتی افــرادی هم که تحت پوشــش
کمیتــهامدادهســتند،میخواهنــدآموزشعالــیراطیکنند.
بایددیدمیزانافرادیکهانتظاردارندازطریقسرمایهگذارییا
دسترسیبهفرصتهاشرایطبهتریراطیکنند،چقدربیشتر
بودهاســت.درموقعیتفرددرجامعهنابرابر،انتظاروامیدبه
آینده مســأله بســیار مهمی اســت و میتوان گفت اعتراضها
زمانیشــکلگرفت،کهامیدبهبهبوددرآیندهنیزکمرنگشد.
ازطرفدیگرباتوجهبهتحلیلهایقبلیکهاعتراضهابیشتر
ازسمتطبقهمتوسطبود،میتوانبهاینسؤالهمپاسخداد.
همشــمادرابتدایتحلیلهایتانبهبحثشــکل
گرفتــنانتظــاراتذهنــیاشــارهکردیــدوهمبررســی
شاخصهایاقتصادینشانمیدهدکهدرحالحاضر
اوضــاعمعیشــتیمردمخــوبنیســت،امــابحرانی
همنیســت.باتوجهبهاینمســأله،فکرمیکنیدریشه
ناآرامیهایاقتصادیبیشترذهنیبودهیاعینی؟

