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چکیده
احساس احجاف احساسی است که از برآورده نشدن توقعات و خواستهای فرد یا افراد یک جامعه نشأت می گیرد آنطورکه افراد آن ها را حق
مسلم و مشروع خود می دانند و برآنند که آن حق یا حقوق به دست فرد ،گروه و یا سازمانی به ناحق از آنها سلب شده است.احساس اجحاف
یکی از عوامل اساسی بود که انقالب سال  7531را رقم زد .انتظار ملت ایران از نظام استقرار یافته پس از انقالب انجام اقداماتی جدی در
جهت از میان برداشتن این احساس بود .مطالعات نشان می دهد که این احساس همچنان در اذهان اکثریت افراد جامعه باقی مانده و به تبع
آن بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی نیز پدیدار گشته است .هدف از نگارش این مقاله تحلیل و تبیین جامعه شناختی چرایی و چگونگی
استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در جامعه ایران پس از انقالب  7531تا  7531می باشد .روش بکار رفته
در این مقاله اسنادی و تکینک مورد استفاده تحلیل محتوی است.رویکرد مقاله برگرفته از یک رویکرد بومی که متعلق به سیف اله سیف
الهی است بنا نهاده شده است .این رویکرد شکل گیری مسائل اجتماعی ایران را به دلیل رابطه ساختاری بین این مسائل با عناصر و مؤلفه
های بنیادین آن که شامل عناصر:جغرافیایی –اقلیمی،معیشتی-اقتصادی،قومی-جمعیتی،فرهنگی و مدیریتی-سیاسی است می داند.و برآن
است که تضاد درونی بین این عناصر به همراه فشار عوامل بیرونی موجب پیدایش این مسأله اجتماعی شده است .یافته های به دست آمده
حاکی از آن است که احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی حاصل شرایطی عینی و واقعی جامعه است .عدم وجود تعادل
و توازن بین عناصر و مؤلفه های مذکور از یک سو و عدم شکل گیری یک نوع مدیریت افقی و مبتنی بر مشارکت جمعی که قادر به از میان
برداشتن این تضاد درونی و ایجاد تعادل در درون سیستم نماید از سوی دیگر به عنوان عوامل شکل گیری این مسأله شناسایی شدند .توجه
جدی به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف و میزان بهره مندی آنان بر اساس شاخص های توسعه یافتگی و لحاظ نمودن آن در
تخصیص بودجه و جایگزین نمودن این شیوه تخصیص به جای شیوه متداول؛ اولویت بخشی به خواستهای مردم و حرکت به سوی مدیریت
سیاسی مبتنی بر مشارکت برابر و حداکثری تمامی گروه هاو اقلیت های قومی فارغ از نوع وابستگی دینی و مذهبی(پلورالیسم) و تصمیم
گیری های سیاسی،اقتصادی اجتماعی وفرهنگی مبتنی بر پژوهش های علمی به جای تصمیم گیری های مبتنی بر ایدئولوژی از جمله
راهکارهای از میان برداشتن این مسأله و سایر مسائل اجتماعی ایران در این مقاله پیشنهاد شده است.
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مقدمه

انسجام ،يکپارچگی ،تداوم حیات و توسعه يافتگی هرجامعه ای معموال تا حدود زيادی نشأت گرفته از نوع برداشتی است که افراد و
گروه های مختلف موجود در آن جامعه نسبت به جايگاه خود در دست يابی به حقوق انسانی و کسب میزان ارزش ها ،شأن و منزلت
های اجتماعی و حفظ آنها در آن جامعه دارند .هرچه میزان احساس افراد و گروه های مختلف نسبت به موقعیت و جايگاه خود مثبت
و رضايت بخش ارزيابی شود جامعه از مصونیت های درونی و بیرونی در امان خواهد ماند ،اما چنانجه به هر دلیلی اين نوع برداشت
نه تنها مثبت و رضايت بخش ارزيابی نشود ،بلکه نگرشی منفی توأم با عدم رضايت در اذهان عمومی شکل بگیرد زمینه های بروز
انواع آسیب های اجتماعی اعم از اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی پديدار خواهد شد و امنیت 1آن جامعه را مورد تهديد قرار
خواهد داد .به عبارت ديگر هنگامی که افراد جامعه احساس کنند ساختارهای حاکم بر سیستم اجتماعی 1آنها از نوعی فرآيند توزيع
عادالنه منابع برخوردار است سعی خواهند نمود در حفظ وضع موجود از هیچ فعالیتی دريغ نکنند و تمام کنش های خو د را معطوف
به حفظ و نگهداری کلیت آن سیستم اجتماعی بنمايند ،اما اگر افراد و گروه های موجود برداشتی در جهت مخالف اين وضعیت اخیر
داشته باشند و احساس کنند سیستم قادر به توزيع عادالنه منابع مختلف موجود نیست ،به تدريج موجبات نارضايتی و بروز تنش ها به
وجود خواهد آمد و در صورت بی توجهی تصمیم گذاران و اداره کنندگان آن سیستم اجتماعی در راستای از میان برداشتن عوامل
به وجود آورنده وضعیت ذهنی مذکوراحتمال در خطر افتادن امنیت سیستم در ابعاد بیرونی و درونی آن دور از انتظار نخواهد بود.
«به طور کلی فرآيند پیدايش روابط اجتماعی ناعادالنه نشأت گرفته از عملکرد ساختار ناموزون نظام اجتماعی است .از جمله ويژگی
های اين ساختار ناموزون جامعه ايران ناهمگونی میان ارکان ،عناصر و مؤلفه های جغرافیايی اقلیمی ،جمعیتی ،معیشتی ،اقتصادی،
فرهنگی و مديريتی است(سیف اللهی،)92:1176،که می توان به تعارض ها ،تناقض ها و تضادها در باورها ،ارزش ها و هنجارها هم
در سطح کالن و هم در سطح مناطق جغرافیايی ،جمعیتی و فرهنگی به ويژه در مناطق مرزی اشاره کرد که فرآيند پیدايش نارضايتی
بین مردم و گروه های مختلف ايران به ويژه در مناطق مرزی و محروم است(ملک پور.)1125:مديريت سیاسی ايران با ارکان ،عناصر
و مؤلفه های خود ،نظام مديريتی ويژه ای را پديد آورده که بیشتر به نظام مديريت قبیله ای ،خويشاوندی و نظام مديريت روستايی
شبیه است تا به مديريت سیاسی ملت گرا و قانونمند .اين وضعیت ،نشأت گرفته از ترکیب خاص جمعیتی و ساير عوامل و عناصر
فره نگی جامعه ايران است که عمده مسائل و مشکالت را برای استقرار نظام مديريتی مبتنی بر مديريت مشارکتی و مردمی فراهم
ساخته است .وجود مديريت يک سويه از باال به پايین با جهت گیری پدرمآبانه ،زمینه را برای جدايی مردم از مديريت و در نهايت
احساس عدم رضايت ،احساس اجحاف و عدم همکاری فراهم آورده است(سیف اللهی.)157:1153 ،
بعد از انقالب به دلیل تجاوز کشور عراق به ايران و قرار گرفتن جامعه در شرايط بحرانی تمام کنش های ذهنی 1و عینی 4مردم صرف
پرداختن به مسأله جنگ شد و تا حدودی همبستگی قابل توجهی در میان اقشار ملت شکل گرفت .پس از جنگ و فروکش شدن
شور انقالبی در بین مردم و از سرگیری مجدد زندگی عادی وروزمره ،ذهن اکثر افراد جامعه متوجه موضوعات مختلفی شد که برای
بدست آوردن آنها اقدام به آن کنش جمعی پرمخاطره کرده بودند و هزينه هايی متحمل شده بودند .اما هر چه مردم بیشتر فکر می
کردند بیشتر متوجه می شدند که حکايت همچنان باقی است .مسائل و مشکالت قبل از انقالب نه تنها حل نشده بلکه با شدت بیشتری
در حال رشد کردن هستند بطوری که در حال حاضر از عمده مسائل و موضوعات مطرح شده توسط مردم در حوزه ی عمومی
پرداختن به مسأله بی عدالتی ،فقر ،نابرابری و ...می باشد .موضوع احساس اجحاف و ديگر مقوله های مترادف آن در تمام جامعه

1 -Security
2 -Social system
3 -Subjective
4 -Objective
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ايرانی قابل لمس و شناسايی است ،اما شدت و حدت آن در مناطق مختلف متفاوت است.با توجه به مطالعات صورت گرفته جامعه
ايرانی در حال حاضر با يک چنین مساله ی اجتماعی و فرهنگی مواجه می باشد.
اهداف تحقیق

اهداف اين مقاله عبارتند از:
 -1مطالعه و بررسی وضعیت“احساس اجحاف“ وکم توجهی به مسؤلیت های اجتماعی واستمرار آن در ايران پس از انقالب
1192تا1154؛
 -1مطالعه وبررسی علل و عوامل اجتماعی موثر در“احساس اجحاف “وکم توجهی به مسؤلیت های اجتماعی واستمرار آن در
ايران پس از انقالب 1192تا1154؛
 -1پیآمدهای شکل گیری و گسترش “احساس اجحاف “ و کم توجهی به مسؤلیت های اجتماعی واستمرار آن در ايران پس
از انقالب 1192تا1154؛
 -4ارايه راهکارهای کاربردی و راهبردی در جهت ايجاد زمینه های بهینه برای از میان برداشتن “احساس اجحاف “ و کم
توجهی به مسؤلیت های اجتماعی و استمرار آن در ايران.
مبانی و چارچوب نظری

کاوش در مضمون نظريههای گوناگون عدالت از اين واقعیت پرده برمیدارد که هر يک از اين نظريهها بر عنصری خاص به صورت
پايه و اساس اصول عدالت خويش پای فشردهاند که ويلکیملیکا به درستی از اين معیارهای پايه ،به ارزش بنیادين و نهايی 1تعبیر
میکند(ويل) 11:1555،برای مثال ،از نگاه لیبرالهای کالسیک و آزادیخواهان معاصر ،آزادی ارزش بنیادين و محور اصلی جامعه
مطلوب را تشکیل میدهد؛ از اينرو امانوئل کانت ،اصول عدالت خويش را بر محور به حدّاکثر رساندن آزادیهای مدنی و سیاسی
استوار میکند و بر آن است زمانی جامعه به سامان اجتماعی معقول و مطلوب دست میيابد که نه تنها آزادیهای مدنی و سیاسی
افراد آن محترم شمرده شود ،بلکه قوانین اساسی جامعه به گونهای ترسیم شود که اين آزادیهای بیرونی به حدّاکثر برسد .رابرت
نوزيک در جايگاه مدافع جدّی انديشه ی سنّتی لیبرالیسم و آزادیخواهی در روزگار ما ،نظريه ی عدالت خويش را بر اساس تأکید
بر ارزش نخستین بودن آزادیهای فردی به ويژه در حوزه ی اقتصاد و بازار آزاد پی مینهد .از سوی ديگر برای سوسیالیستها به
طور معمول عنصر برابری1و به ويژه مسأله ی نیاز،ارزشی بنیادين است.
کسانی که در اجتماع ،اولويتها را بر حسب مقوله ی نیاز طبقهبندی میکنند و برآنند که ساختار اجتماع بايد به گونهای تدارك
ديده شود که نیازهای اساسی آحاد جامعه به بهترين وجه تأمین شود ،میکوشند تا نیاز را به صورت يک ارزش نهايی و مبنايی اخالقی
برای سیاست و اداره ی جامعه مطرح کنند .اين رويکرد ،مقوله ی رفع نیاز را اصلیترين کارکرد دولت معرّفی میکند و حتّی قلمرو
و حیطه ی اختیارات دولت را با نظريه ی نیازها پیوند میدهد؛ امری که حتّی میان نولیبرالهای مدافع دولت رفاهگستر 1شاهديم.
ارزش نهايی بودن نیاز ،به معنای عدم اهمّیت و عدم نقشآفرينی مقوالتی نظیر آزادی فردی ،سزاواری و استحقاق،ارزش اخالقی 4به
صورت مبنا و معیار توزيع عادالنه است:اصل بنیادين سیاست اجتماعی ،راديکال آن است که منابع9چه در زمینه ی بهداشت ،آموزش،
مسکن يا درآمد بايد بر اساس «نیاز» توزيع شود(جرج و ويلدينگ.)1526:طبق اصل بنیادين کانت مبنی بر اينکه افراد بايد به صورت
هدف نگريسته شوند نه ابزار ،نبايد افراد بدون رضايت خويش و به منظور تأمین اهداف ديگران قربانی شوند يا مورد استفاده قرار

1 - Ultimate value
2 - equality
3 -welfare state
4 - moral worth
5- resources
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گیرند .استقالل افراد غیرقابل تجاوز است(رابرت )13،1524:برای بسیاری از جامعه گرايان مقوله ی «خیر عمومی» 1حکم ارزش
نهايی و معیار اصلی عدالت را دارد و برای نفع انگاری مقوله «نفع و به حدّاکثر رساندن آن در جامعه ،ارزش نهايی و مبنای عدالت
است .از نگاه فمینیسم يکسان انگاری جنسی ارزش پايه ی عدالت است.
جدول (:)1دیدگاه مکاتب مختلف درمورد عدالت (آرمان و مبنای کلی توجیه حقوق و تکالیف )
آرمان نهایی

مکتب

مبنای کلی توجیه حقوق و تکالیف

لیبرالیسم

آزادی

حق حیات و زندگی آزاد برای همه

سوسیالیسم

برابری

برای عامه از حیث درآمد و ثروت

لیبرال

دموکراسی:ديدگاه

های

قراردادگرايان ،فايده گرايان ،طرفداران

رعايت مفاد قرارداد نخستین
آمیزه برابری و آزادی

اصول اخالقی گفتمان

حداکثرسازی فايده اجتماعی
رعايت پیش فرضهای پذيرفته شده در گفتمان

اجتماع گرايی

نفع عمومی

دستیابی به خیر ،نیکی و مصلحت عمومی جامعه

تأنیث گرايی

برابری زن و مرد

تساوی زن و مرد در برخورداری از فرصت های اجتماعی و سیاسی

آرمان های متعدد و متکثر بر حسب

نفی فراروايت ها و نظريه های کالن و در نظر گرفتن وضعیت های

تقاضاهای محدود محلی

محدود و محلی جوامع انسانی

فرانوگرايی

بین صاحب نظران در اينکه نابرابری به موضوع هايی همچون شکاف بین پولدارها 1و فقرا 1يا تفاوت میان فرادستان 4و فرودستان
توجه دارد ،توافق نظر وجود دارد ،با اين حال نابرابری اجتماعی به طورکلی تر به تفاوت هايی میان افراد اشاره می کند ،که بر نحوه
ی زندگی آنها ،خاصه بر حقوق ،فرصت ها ،پاداشها و امتیازاتی که از آن برخوردارند ،تأثیر دارد .مهمترين تفاوت ها ،تفاوت هايی
هستند که به معنای اجتماعی کلمه ،ساختاری شده اند ،تفاوت هايی که جزء الينفک کنش متقابل و مستمر افراد هستند(گرب:1121 ،
 .)13نابرابری اجتماعی وضعیتی است که در چارچوب آن ،انسان ها دسترسی نابرابری به منافع با ارزش ،خدمات و موقعیت های
جامعه دارند(لهسايی زاده)6 :1122 ،و به عنوان وجود تفاوت های دائمی و منظم در قدرت خريد کاالها ،خدمات و امتیازات میان
گروههای معینی از مردم که شاخص آن نابرابری در دادن پاداش است به کار می رود(ملک .)131 :1171 ،براساس نگرش
کارکردگرايانه (فونکسیونالیستی) 9هر اقدام برای تغییر موقعیت و نقش اقشار و طبقات و به عبارت ديگر ،هر اقدام برای دگرگونی
اجتماعی بنیادی ،اقدامی جهت اختالل در کارکرد نرمال کل نظام تلقی شده و زيان بار ارزيابی می شود(.همان.)22 :
گروه بندی افراد جامعه ،امری عام و از ويژگی های اجتماعی است .اما پیدايش طبقات اجتماعی در جامعه ،مسأله ساز و مشکل آفرين
بوده و هست .هیچ جامعه ای در طول تاربخ از اين پديده مصون نمانده و تقريبا تمام جوامع از اين نوع نابرابری صدمه ديده است.
نابرابری های طبقاتی از تقسیم کار اجتماعی ناعادالنه پديد می آيد .مطالعات جامعه شناسی نشان می دهد که فقط در جوامع بسیار
ساده و ابتدايی که امکان ذخیره مواد و تولید بیشتر وجود نداشته ،نابرابری گروهی و به ويژه نابرابری های طبقاتی مشاهده نشده
است.تفکیک گروه های اجتماعی از نظر قومی ،جنبه ای ديگر از نابرابری های اجتماعی است .منشأ پیدايش گروه های قومی هرچه
می خواهد باشد ،اما آنچه قابل بحث است ،تبعیض و ستمی است که گروه های قومی نسبت به يکديگر روا می دارند.تسلط قومی بر
اقوام ديگر جز تسلط آمرانه ی گروهی بر ديگر گروه ها نیست .منشأ اين امر و نهی ،در روابط نابرابر نهفته است ،زيرا گروهی که
1 - common good
2 - Wealthy
3 - The poor
4 - Elite
5 - Functionalism
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قدرت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی را در دست دارد ،ابزارهای تبلیغاتی را نیز در دست دارد و برای حفظ برتری خود به توجیح
پرداخته ،گروه خود را بر ساير گروه های قومی مسلط می کند .اين جريان اجتماعی ،سبب پیدايش نابرابری بین گروه های قومی
شده ،موجب بروز اختالفات ،کشمکش های اجتماعی و فرهنگی می شود .وجود گروه های قومی در تمام جوامع و برتری گروهی
بر گروه ديگر تحت عناوين مختلف ،تاريخ جوامع بشری را پرکرده است.
تمايزات میان مردم که گروهی در سلسله مراتب باالی قشربندی قرار گرفته و گروهی در کل سرمايه کمی دارند به وضوح مشخص
است .دولت نیز انواع مختلف سرمايه را داراست و آن را در راه سلطه برطبقات پايین به کار میگیرد چرا که خود دولت محصول
طبقات باال به شمار میرود .دولت محصول فرايند انواع مختلف سرمايه از قبیل سرمايه نیروی فیزيکی يا ابزارهای اجبار (ارتش،
پلیس) ،سرمايه اقتصادی ،سرمايه فرهنگی يا به تعبیر بهتر ،سرمايه اطالعاتی و سرمايه نمادين است؛ تراکمی که به دلیل همین ماهیت
تراکمی آن ،دولت را به دارنده نوعی فرا -سرمايه بدل میکند که برانواع ديگر سرمايه و صاحبان آن ،قدرت اعمال نفوذ میيابد.
تراکم انواع مختلف سرمايه به ظهور يک سرمايه خاص دولتی منجر میشود که دولت را قادر میکند تا برحوزههای مختلف و بر
انواع مختلف سرمايههای خاص ،و به خصوص بر نرخ تبديل میان آن سرمايهها و بر روابط قدرت میان دارندگان آن سرمايهها ،اعمال
نفوذ کند .زبان ،معانی و نظام نمادين افراد در راس قدرت ،بر بقیه مردم جامعه تحمیل میشود .زبان از واقعیات اجتماعی نمادين است.
گفتمانها و نمادها برواقعیتهای اجتماعی تاثیر میگذارند و به صور مختلف سلطه شکل میدهند .از مطالب فوق به اين نتیجه
میرسیم که تحقق دولت حرکتی است موازی تحقق حوزه قدرت که اين حوزه فضای بازیای است که دارندگان سرمايههای
گوناگون ،به ويژه برای اعمال قدرت بر دولت ،درون آن به نبرد میپردازند؛ منظور از اعمال قدرت بر دولت ،اعمال قدرت برسرمايه
دولتی است که قدرت اعمال نفوذ برانواع مختلف سرمايه و باز تولید آن خصوصاً از طريق نظام آموزشی است(بورديو-4:1173 ،
.)141
رویکرد نظری

هر نظريه ی اجتماعی غالبا در بطن جامعه ايی که نظريه پرداز در آن حضور دارد شکل می گیرد و عمدتا متناسب با موقعیت های
مختلف آن جامعه به تبیین می پردازد .محققین در استفاده از نظريه های موجود می بايست ابتدا نسبت به بومی سازی آنها اقدام نموده
و سپس از آنها به عنوان چهارچوبهای پژوهش خود استفاده نمايند .در جامعه ايرانی ما نیز برخی از انديشمندان با آگاهی از اين امر
تالش نموده اند نسبت به استخراج نظريه های از میان اين نظريه ها و با جرح و تعديل در آن متناسب با جامعه ايرانی اقدام نمايند .با
مرور مبانی نظری مشخص گرديد که بیشتر نظريه ها بر چگونگی به وجود آمدن نابرابری های اجتماعی ،فقر و محرومیت تأکید نموده
اند که باعث شکل گیری روندهای تبعیض آمیز در جامعه می شوند و در نهايت هم منجر به پديدار شدن برآيندی در مقابل عدالت
می گردد که در اينجا مفهوم اين برآيند بی عدالتی و احساس اجحاف می باشد.براساس يک رويکرد بومی به طور کلی فرآيند
پیدايش روابط اجتماعی ناعادالنه نشآت گرفته از عملکرد«ساختار ناموزون نظام اجتماعی» است .ساختار ناموزون نظام اجتماعی نیز
ناشی از ماهیت و کا رکرد ساخت درونی و بیرونی عناصر بنیادين تشکیل دهنده ی نظام اجتماعی است .در درون نظام اجتماعی،
عناصر گوناگون با ساختار و کارکردهای گوناگون وجود دارد .اما ارکان و بنیان اصلی نظام اجتماعی بر پنج عنصر همراه با مؤلفه
های مربوطه استوار است .اين ارکان ،عناصر و مؤلفه ها عبارتند از:


ارکان ،عناصر و مؤلفه های جغرافیايی-اقلیمی1؛



ارکان ،عناصر و مؤلفه های جمعیتی1؛



ارکان ،عناصر و مؤلفه های معیشتی-اقتصادی1؛
1 -Ecological elements
2 -Population elements
3 -Economic elements
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ارکان ،عناصر و مؤلفه های فرهنگی1؛



ارکان ،عناصر و مؤلفه های سیاسی.1
روابط اجتماعی ناعادالنه

شکل گیری تقسیم کار

اجتماعی ناعادالنه

پیدایش گروه های اجتماعی

پیدایش تعارضات و مناقشات
اجتماعی

تبلور فرهنگ های گوناگون

ناسازگار و ستیزه گر

گوناگون و ناسازگار

شکل (:)1الگوی روابط اجتماعی ناعادالنه و پی آمدها و عوارض آن

3

پس از نقد و بررسی ،تجزيه و تحلیل نظريه های مطرح شده به اين نتیجه رسیديم که هرچند اغلب نظريه با اندکی دخل و تصرف
قادر به تبیین مسأله ی مورد نظر ما خواهند بود اما با وجود يک نظريه بومی بر آن شديم که ضمن لحاظ نمودن رويکرد نگارندگان
و با ا ندکی تغییرات ،چهارچوب نظری اين تحقیق را بر اساس پارادايم بومی بنا نهیم .که تحت عنوان رابطه ی ساختاری مسائل
اجتماعی ايران با ارکان ،عناصر و مؤلفه های بنیادی نظام اجتماعی آن از آن ياد می شود ،شکل گیری مسائل اجتماعی در ايران را
ناشی از ناموزونی تضاد درونی بین اين عناصر و مؤلفه ها و فشار عامل بیرونی بر آنها بیان می کند و در اين تحقیق به عنوان چهارچوب
نظری مورد استفاده قرار گرفته است.
روش شناسی

روش بکار گرفته در اين مقاله اسنادی و تکینک های مورد استفاده فیش برداری وتحلیل محتوی است.فرضیه های اين تحقیق عبارتند
از اينکه مجموعه عناصر و مؤلفه های پنجگانه ساختاری جامعه ايرانی اعم از :عناصر و مؤلفه های جغرافیايی –اقلیمی ،معیشتی-
اقتصادی ،قومی-جمعیتی ،فرهنگی و مديريتی-سیاسی بر استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی افراد
جامعه ايران تأثیر می گذارند.
دستاوردها ویافته ها
چگونگی استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در جامعه ایران پس از انقالب 1331تا1331

برابر تحقیقات انجام شده احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ايران رو به فزونی نهاده است  .به عنوان مثال
احساس عدالت در میان شهروندان تهرانی در حد کم و بسیار کمی قرار دارد و اکثر شهروندان به روشهای مختلف احساس بیعدالتی
میکنند .در حوزهی عدالت رويهای ،تقريبا بیش از  23درصد شهروندان احساس بیعدالتی میکنند .در ديگر حوزهها نیز وضعیت
مشابهی را شاهديم و شهروندان بر اين باورند ک ه در توزيع منابع و امکانات جامعه ،از امکانات مادی گرفته تا منابع قدرت سیاسی،
عدالت در سطح جامعه رعايت نمیشود .در مورد منابع مادی که از اهمیت ويژهای برخوردار است ،نزديک به 53درصد شهروندان
معتقدند که توزيع ثروت و امکانات مادی در جامعه عادالنه نیست .بیش از  79درصد از شهروندان و نخبگان جامعهی آزمون شده،
شکاف طبقاتی را در جامعه پررنگ میبینند و باور دارند که عدالت در بین طبقات جامعه رعايت نمیگردد .حدود 23درصد شهرندان
و نخبگان نیز در زمینهی عدالت فرصتی (فرصت رشد و ترقی) ،احساس بیعدالتی میکنند(سروستانی و دغاقله.)44-49 : 1172،اين
احساس اجحاف و بی عدالتی در حالی است که استان تهران همیشه نسبت به ساير استان های کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار
است.میانگین کلی بهدست آمده از احساس عدالت در «طرح ملی پیمايش ارزشها و نگرشهای ايرانیان» 12.16 ،درصد است؛ و بر
طبق نشستهای تخصصی پژوهشهای آسیبها و تهديدات اجتماعی ايران در موسسهی رحمان ،میزان احساس بی عدالتی و نابرابری
اجتماعی در ايران چیزی در حدود  71.7در صد برآورد شده است (صالحی.)17 :1177،طبق آمار صندوق بینالمللی پول ،ساالنه
1 -Cultural Elements
2 -Political management elements

 _1اين الگو از کتاب مسائل اجتماعی ايران ( )1176نوشته ی سیف اللهی با اندکی تغییر در شکل اقتباس شده است.
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بین  193تا  173هزار نفر از ايرانیان تحصیل کرده برای خروج از ايران اقدام میکنند و ايران از نظر فرار مغزها در بین  51کشور در
حال توسعه و توسعه نیافته جهان مقام اول را از آن خود کرده است .در سال  1177وزارت علوم ايران اعالم کرد از ابتدای انقالب
 ،1192از میان  11هزار دانشجويی که با هزينه دولت به کشورهای مختلف رفتند  433نفر باز نگشتهاند و همچنین  63هزار دانشجوی
ايرانی خارج از ايران تحصیل میکنند .طبق آمارهای رسمی نسبت خروج فارغ التحصیالن از ايران به تعداد کل اين افراد 19 ،درصد
است (خبرگزاری دانشجويان ايران-ايسنا ،بررسی فرار مغزها در ماهنامهی گزارش وزارت امور خارجهی ايران).
استفاده نکردن يا درست استفاده نکردن و به هرز دادن سرمايه های انسانی در جامعه ما از اساسی ترين مباحث عوامل ايجاد مشکالت
جامعه ايران است(عباس زادگان 1125،و لرنی)119:1172،؛ و بازخورد بیعدالتی در میان تحصیلکردگان ،مهاجرت ،فرار مغزها ،از
بین رفتن استعدادها ،از خود بیگانگی و بیهويتی ،حس نفاق وکاهش سرمايهی اجتماعی ،بیاعتمادی و خشونت ،دشمنی و پرخاش-
جويی ،ناکارآمدی در پس بی انگیزگی ،خانه نشینی ،پرداختن به کارهای داللی و رانت خواری ،اضافه شدن به حجمهی سرطانی
بخش خدمات دولت ،پرداختن به امور بیارتباط با رشته و شغل مناسب که سبب خالقیت و باروری فکری گردد ،شیوع انواع بیماری
های جسمی و سرطان و شايد مهمتر از همهی اينها از دست دادن سالمت روانی است(لرنی 116:1172،و جاليیپور.)143:1151،نکته-
ی قابل توجه و مهم اين است که شهروندان میزان رعايت در جامعه ،در دوران چهارگانهی معاصر" ،دوران قبل از انقالب" را بعد از
"دورهی جنگ" قرار میدهند و در میان نسل جديد (19تا14سال) دوران قبل از انقالب ،عادالنهترين دوران معاصر است(صديق
سروستانی.)1172 ،
نابرابری و احساس نابرابری از مهمترين عوامل در احساس بیعدالتی است .اين احساس ،پیامدهای عديدهای چون افزايش اضطراب
اجتماعی ،کاهش کرامت انسانی و حساسیت به حقوق اکثريت ،فردگرايی ،کاهش اعتماد اجتماعی ،کاهش تمايل به اخالق مسئولیت
و کاهش روحیهی همکاری و نظاير آن دارد.مطالعات مورد اشاره بخش کوچکی از حجم زيادی از مطالعات صورت گرفته در مورد
احساس اجحاف و بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ايران می باشد که به صراحت وجود مسأله مورد نظر اين مقاله را مورد
تأيید قرار می دهد.
وضعیت عناصر و مؤلفه ها ی جغرافیایی -اقلیمی ایران و تأثیر آن در استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی
در ایران

ساخت جغرافیايی هر کشوری در تاريخ و جامعه آن کشور تاثیر دارد و در ايران تاثیر عوامل جغرافیايی بسیار شديد است .در ايران
اول از همه مساحت وسیع اين کشور مطرح است .حتی در چهار چوب مرزهای کاهش يافته کنونی ايران که حدود 1649333کیلومتر
مربع را در بر می گیرد سرزمینی قرار گرفته که بسیار وسیع تر از ايتالیا ،فرانسه ،سويس ،آلمان غربی ،هلند ،بلژيک ،لوگزامبورگ،
دانمارك ،بريتانیای کبیر و ايرلند است (عیسوی .)1 :1165 ،سرزمین پهناور ايران شامل فالت غیر حاصلخیز و کوير نمک(دشت
کوير و دشت لوت)است .افزون بر آن ،دو سلسله از کو ه های بلند در آن واقع است؛يکی زاگرس که از شمال غربی کشور تا
آذربايجان و از جنوب شرقی تا بلوچستان ادامه دارد ،و ديگری البرز که شمال غربی تا شمال شرقی استان خراسان را با قله های
فراوان،مانند دماوند با ارتفاع  17933پا ارتفاع پوشانده است .اين ارتفاعات در مرز افغانستان از شمال تا جنوب ادامه دارد
(علمداری .)19:1175،در وهله دوم طبیعت کوهستانی آن مطرح است  ،قسمت اعظم ايران در ارتفاعی بالغ بر 1333پا و رشته کوههايی
با قلل متعدد قرار گرفته است(عیسوی .)1 :1165 ،آب و هوای آن خشک است  ،اکثر جاهای ايران ساالنه کمتر از 13اينچ بارندگی
دارند و مرکز آن مرکب از کويری است که رسوب – ريزش آن کمتر از  9اينچ و زندگی در آن محدود است.
گذشته از اين سرمای زير صفر درجه زمستان در بعضی از مناطق را بايد به موانع طبیعی رشد اضافه کرد(علمداری.)1175:19،تاثیر
اين نیروها بر ساخت اقتصادی  ،اجتماعی و سیاسی ايران کامال روشن است  .وسعت گسترده سرزمین ايران و ناهمواری آن مانع از
ظهور مرکزيت پر دامنه ای شده است و چهار چوب سیاسی و اقتصادی ايران عموما سست تر از چهار چوب سیاسی و اقتصادی مصر،
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عراق و حتی ترکیه است(عیسوی .)1 :1165 ،مسئله کمبود آب از نیز از جمله مشکالت جدی است که سبب ساز بسیاری از ناگواری
های اجتماعی موجود در ايران بوده است،تا حدی که زمین بی آب در ايران عمالً فاقد ارزش بوده است .اين موانع اقلیمی زمینه ساز
عواقب تاريخی فراوان در ايران شده اند(علمداری.)19:1175،ضمنا خشکی آب و هوا جزء در نواحی آبی  ،باعث عدم کشت و زرع
در اکثر نواحی مملکت شده است .قلت رودخانه ها ی بزرگ  ،ايران را از روش ارزان و قابل اعتماد آبیاری سیالبی که در دره نیل
مجهول ساخته است و جزء در خوزستان – حتی ايران را از سیستم سنجیده و حساس آبیاری مداوم توسط نهرها و بندها که بطور
سنتی در بین النهرين بکار گرفته می شود بی نصیب ساخته است(عیسوی .)4 :1165 ،مسائل مرزی يکی از زمینه های ژئوپلولتیکی
همیشگی مناسبات میان دو کشور را تشکیل می دهد  .اين منازعات مرزی  ،مقدم بر درگیری های جديد ايران و عراق است و دست
کم به مجادال ت میان ايران و فرمانروايان امپراطوری عثمانی باز می گردد .که به مدت چندين قرن بر عراق حکومت می کردند .اما
اين منازعات مرزی بیش از آنکه ساختگی باشند اساسا بازتاب تنش های ژئوپولتیک گسترده تر میان دو قدرت است( فولر :1153 ،
. )11
عوامل و عناصر جفرافیايی در کنا ر طبیعت زيبا و پر لطافت و سودمند خود در بعضی از مواقع آنچنان خشن وسرسخت می شوند که
جان صدها نفر را به کام خود کشیده و خسارت های جبران ناپذير و تأسف باری را بوجود می آورند(فالح تبار.)99-12 ،1125،اين
چالش ها باعث عدم رشد و توسعه مناطق و يا رشد و توسعه مناطق خاصی از ايران می شود که نتیجه آن گسترش بی قاعده مناطق
خاصی از کشور بويژه در حواشی شهرها ،شکل گیری مضالت اجتماعی ،مهاجرت منطقه ای ،تمرکز گرايی ،تخلیه روستاها،تورم و
به هدر رفتن سرمايه کشور و ...است(محمدی وديگران.)91 :1177،تنوع اقلیمی و آب و هوايی تنوع زيستی و فرهنگی را به همراه
دارد که اين عوامل بحث تمرکززدايی و دولت و نهادهای محلی را مطرح می کند.ايران سرزمینی متنوع است و بهترين جلوه گاه اين
همه گوناگونی ،آب و هوای کشور است(علیجانی .)11 :1151،اقلیم ايران شرايط زيستی متفاوتی را در نواحی مختلف ايران به وجود
آ ورده است که ناگزير بر تمام جنبه های سازمان اجتماعی ايران و روان شناسی اجتماعی مردم تأثیر بسزايی می گذارد که اين عامل
نقش بی بديلی را در محلی گرايی و ناحیه گرايی ايفا می کند(میرحیدر و ذکی.)94 :1171،شکل هر کشوری تابع وسعت آن است.
شکل سرزمین ايران از دو نظر اهمیت دارد :يکی فاصله ای است که میان دورترين نقاط پیرامون مرکز جغرافیايی وجود دارد و ديگری
مشکالتی که از اين نظر ممکن است در امور داخلی کشور يا در روابط با همسايگان به وجود آيد .به عبارتی ،شکل فضايی هر
حکومت قادر است بر چشم انداز وحدت آن کشور اثر گذارد.کشور ايران دارای شکلی شبیه به متوازی االضالع نامتوازن است؛نتیجه
چنین شکلی اين است که ايجاد يک مرکز هندسی که فاصله آن تا تمام نقاط مرزی تقريباً به يک اندازه باشد ،ممکن نیست؛مانند
آذربايجان در شمال غرب ايران و سیستان بلوچستان در منتهی الیه جنوب شرق ايران نسبت به هم و نسبت به تهران از ساير استان ها
دور افتاده ترند(همان.)96-99 :
وجود ناهمواری ها يکی از مشکالتی است که کشور ايران با آن روبروست ؛ بیابان ها و کويرهای داخلی نیز برای اتصال و ارتباط
بین نواحی ساحلی و مرکزی به ويژه که اغلب روی فالت مرکزی جابه جا شده،مانع بزرگی است(میرحیدر،راستی و
میراحمدی.)169 :1151،با توجه به اينکه کشور ايران با نظام متمرکز نیز اداره می شود،خدمات رسانی به تمام نواحی کشور به طور
يکسان مشکل است(حجی پناه و ديگران)125 :1154،و خود اين نابرابری تأثیر بسیار زيادی بر روی ايجاد احساس اجحاف ،نارضايتی
و بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی در مناطق حاشیه ای و يا مرزی و دور از مراکز برخوردار داشته ،دارد و خواهد داشت که
يکی از تهديدات سیستم اجتماعی به شمار می رود .از يک سو،شرايط محیطی و جغرافیايی در همه استان ها و مناطق کشور يکسان
نیست و از سوی ديگر،هدف دولت ارجاع صحیح برنامه های اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشی و ساير امور دفاعی
است؛بنابراين ،بايد با توجه به توانايی ها،استعدادها و نیازهای هر منطقه طرح های توسعه مزبور به آن تهیه شود(طاهری:1122،
.) 111عوامل سیستم جغرافیايی با يکديگر روابط متقابل دارند،برهم اثر می گذارند و از يکديگر اثر می پذيرند و چرخه سیستم را ار

تحلیل و تبیین جامعه شناختی استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران 00 /

حالت اس تاتیک به حالت دينامیک تبديل می کنند؛مثالً عامل محدوديت ها و استعداد های متفاوت محیطی هرمنطقه باعث لزوم تهیه
طرح های منطقه ای مطابق با نیازها،ظرفیت ها و محدوديت های آن منطقه می شود(حجی پناه و ديگران،)171 :1154،چنانچه به نیازها
و ظرفیت ها ی متفاوت هر محیط بی توجهی شود و طرح های توسعه در هر منطقه متناسب با آنجا اجرا نشود ،اين طرح ها با وجود
هزينه های هنگفتی که صرف آنها شده ،با شکست مواجه می شوند؛همچنین برآورده نکردن نیازهای مردم در هر منطقه نارضايتی
مردم را به همراه دارد و پتانسیل های محیطی نیز بدون استفاده رها می شوند(همان).نابرابری های طبیعی ،همچنین ساختار جمعیتی
ايران که خود تحت تاثیر عوامل جغرافیايی است و تاثیر آن بر ساير جنبه های زندگی اجتماعی سابقه تاريخی دارد .عدم مديريت
صحیح وايجاد تعادل در اين تعارضات طبیعی واستمرار اين چنین وضعیتی باعث نارضايتی ،احساس اجحاف ،کم توجهی به مسئولیت
های اجتماعی و در نتیجه از هم گسیختگی سیستم اجتماعی ايران خواهد شد.
وضعیت معیشتی وتأثیر آن در استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران

در طول قرن بیستم نیروی محرك معامالت تجاری و مهارتی که اقتصاد خاورمیانه را زير و رو کرد بیشتر توسط اروپائیان و يا افراد
اقلیت های بزرگ  ،يونانی ها  ،ارمنی ها ،يهودی ها  ،مسیحیان ،لبنان و سريانی ها فراهم شد .در سر تاسر اين دوره حکومت ايران
نسبت به حکومت های ترکیه و مصر از مرجعیت کمتری برخوردار .نیروی نظامی آن بسیار ضعیف بود.تشکیالت اداری اش کارايی
زيادی نداشت .نظام مالی اش بسیار فرسوده و کهنه بود و نهاد تربیتی و آموزشی رو به توسعه نرفته بود(عیسوی.)11 :1165،يکی ديگر
از عوامل نا مطلوب بستگی به ساخت و ترکیب اجتماعی داشت(همان.)11 :از زاويه ساختار طبقاتی  ،تغیرات بیشتری در درون و مابین
هر وجه تولید روی داد(فوران .)163 :1127 ،با روی کار آمدن رضا شاه و شکل گیری نهاد دولت – ملت نوعی سرمايه داری نیز در
کنار مناسبات فئودالی رشد کرد.تحوالت اقتصادی تاثیر مخربی برجمعیت خاصه در شهرهای بزرگ بر جای نهاد  .عمده ترين اين
تاثیر ها تورم بیش از انداز ه در نخستین سال های جنگ جهانی دوم به خاطر مصرف زياد از حد نیروهای اشغالگر  ،کمبود کاالهای
اساسی و پايین آوردن اجباری ارزش پول ايران بود.آمار و ارقام نشان می دهد که قیمت ها در فاصله سال های  1111-1115هفت
برابر شده بود(همان .)57-52-156 :1127 ،اين روند نابسامان اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در دوره ی پهلوی دوم نیز به
حیات خود ادامه داد.بخش بزرگی از درآمد نفت پس از  1521صرف خريد تسلیحات نظامی شد.ارقام گويای اين است که بیشتر
سرمايهگذاری اقتصاد را بخش دولتی انجام میداده است .به طوریکه سرمايهگذاری دولت از  16/1درصد تشکیل سرمايه ثابت
ناخالص ملی در آخرين چهار سال برنامه عمرانی دوم ( )1595-61به  44/1درصد در آخرين چهارسال برنامه سوم ( )1561-62و
 99/7درصد در برنامه چهارم ( )1567-21و  97/9درصد در برنامه پنجم ( )1521-22رشد پیدا کرد(گازيوروسکی،1121 ،
ص.)111يکی ديگر از راههای دخالت دولت در اقتصاد ،فعالیتهای گستردة خانواده سلطنتی بود و يکی از مکانیزمهای آن بنیاد
پهلوی بود(نراقی.)54 :1121 ،دوره مابین کودتای 1111که شاه را به سلطنت باز گردانید فصل تازه ای در ساختار اجتماعی در حال
تغییر ايران گشود که فصل گذار کشاورزی ما قبل سرمايه داری و صنعتی شدن سريع بخش شهری به ياری در آمدها ی عظیم نفتی
بود .اين تحوالت نمايان در اقتصاد ايران صحنه را برای انقالب سال  1192آماده ساخت(فوران .)463 :1127 ،عمده ترين نهادها ی
ديکتاتوری سلطنتی پهلوی به ترتیب اهمیت عبارت بودند از درآمدها ی نفتی  ،ماشین سرکوب  ،ديوان ساالری و نظام حزبی.نیروهای
مسلح بین 19تا 43درصد بودجه کشور را در فاصله دهه های  1193-1113جذب کردند(همان.)461-469 :افزايش ناگهانی و شديد
درآمد نفت پیوند های میان خط مشی های اقتصادی و سیاسی حکومت رو به سستی که در سال های 1196-2به کلی گسسته شد.قابل
توجه است که رژيم شاه درست طی همین دو سال سقوط کرد.همبستگی نزديکی میان وضع بد اقتصادی ونا آرامی سیاسی طی سال
های  1196و  1192وجود داشت.توسعه اقتصادی ايران در اين دوره با تاثیر پذيری مستقیم از کنشهای اقتصادی  ،سیاسی  ،اجتماعی
و اقتصاد جهانی و بازتابهای داخلی ،روند و جهت ويژه ای را دنبال می کرد.اين جريان-که با نوسانات و فراز و نشیبهای تندی همراه
بود-پس از گذر از بحران ها و آشفتگیهای جنگ جهانی دوم و ايجاد امنیت سیاسی مجدد از سرمايه داری پیرامونی دولتی به سرمايه
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داری پیرامونی غیر دولتی گرايش پیدا کر د.اوج اين جهت گیری با پیشروی و پسرويهای گوناگون  ،با انقالب سفید سال 1141
ه.ش.آغاز و با انقالب اسالمی1192ه.ش .خاتمه يافت.
در هر نوع تحول اساسى همچون انقالب و حتى شورش عمومى و کودتا ،تغییر در قالبهاى اقتصادى جوامع مربوطه است .حتى بسیارى
از تحوالت و ابراز ب سیارى از نارضايتی ها از نظامهاى قبلى و روى آوردن به افکار و ديدگاههاى جديد ،داراى منشا اقتصادى
است.ادامه دشواريهاى انقالب و شدت جنگ وسیع و تحمیلى يک ويژگى دولت  7ساله بعد بود که تا پذيرش قطعنامه و حتى پس
از آن نیز به نحوى وجود داشت.وضع آتشبس ،شکننده بود و در نهايت جنگ به شیوه ديگرى ادامه يافت.بر اساس گزارش آماری
سازمان برنامه و بودجه ،تنها خسارات مستقیم وارده به ساختمان ها و تأسیسات و ماشینآالت و تجهیزات مراکز تولیدی و مواد و
کاالهای آنها در طول  7سال جنگ تحمیلی ،افزون بر  13هزار میلیارد ريال بوده است .از اين خسارات ،حدود  %11متعلق به ساختمانها
و تأسیسات %11 ،مربوط به ماشینآالت و تجهیزات و نزديک به  %12مربوط به مواد و کاال بوده است( سازمان برنامه و بودجه.)1165:
جدول ( :)2سرمایهگذاری بخشها و انهدام سرمایهها در زمان جنگ تحمیلی(میلیارد ریال و به قیمت های ثابت سال )1311

1

مجموع سرمايهگذاری در ساختمان و

انهدام ساختمانها و ماشینآالت در

انهدام به نسبت مجموع سرمايهگذاری دوره

ماشینآالت سالهای  17تا 97

دوره  7ساله جنگ

 13ساله  17تا  97به درصد

کشاورزی

16749

15375

%91

نفت و گاز

67396

113614

%151

صنايع و معادن

197296

17342

%19

خدمات

973612

197677

%12

بخش

انهدام سرمايه نسبت به مجموع سرمايهگذاریها در بخش کشاورزی  ، %91در بخش نفت و گاز تقريباً  1برابر ،در بخش صنايع و
معادن  %19و در بخش خدمات  %12بوده است .نکته ديگرى که از لحاظ اقتصادى حايز اهمیتبود ،رشد بسیار باالى جمعیت در اين
دوره است.رشد جمعیت در اين مقطع در کشور باالتر از میانگین جهانى و متجاوز از  1/9درصد بود 1.در مورد فروش نفت نیز دولت
در مواردى مشکل جدى داشت که گاهى به خاطر تامین هزينههاى جنگ نفت را با نرخ غیر متعارف مىفروخت.بدهى دولتبه بانک
مرکزى به خاطر تامین کسرى بودجه از سال  1199به بعد در طول دوره  7ساله مورد بحث روند صعودى داشته است .به همراه اين
امر ،نقدينگى از  1619/2میلیارد ريال در سال  1199به رقم  9111/2در سال  1163بالغ گرديد .اين رقم در سال  1169به  13211/6و
به رقم  19672/6در سال  1162و  17291/1در سال  1167افزايش يافته است .اين امر يکى از مشکالت جدى در دوره مذکور بود.
قابل ذکر است که روند گسترش نقدينگى در سالهاى تعديل اقتصادى نیز صعودى بوده است .حداقل رقم  7291/1میلیارد در سال
 1167به  11565/9در سال  1165و به  19766/3در سال  1121بالغ گرديده است(گزارش پیوست آمارى بانک مرکزى.)1121 ،
بررسى کارکرد اقتصادى دوره تعدیل و خصوصىسازى

س از پايان يافتن جنگ و و دوره تعديل و خصوصی سازی وجود و فراهم شدن فضاى آرام پس از جنگ مورد توجه مىباشد .شروع
دولت در اين دوره همراه با تثبیت کامل قطعنامه ايران و عراق و حل و فصل معظم مناقشات بینابین بود.ده سال از انقالب گذشته بود
و دولتمردان نوعاً در کوران جنگ و تداوم انقالب داراى تجربیاتى قابل توجه شده بودند و همانند  7ساله اول نبود که هیچ نوع تجربه
ملى و يا مشابه ملى نداشته باشند.رشد جمعیت که در دوره قبل به اوج خود رسید و حتى برخى گزارشات آن را باالى  1/9درصد
بیان کرده بودند ،در دوره دوم روند کاهشى داشت .حتى ادعاى برخى کارشناسان دوره دوم اين بود که به کمتر از  1/9درصد کاسته
 -1مآخذ :سازمان برنامه و بودجه ( ،) 1165گزارش نهايی برآورد خسارات اقتصادی جنگ تحمیلی ،معاونت امور اقتصادی ،دفتر اقتصاد کالن.
 .2جمعیت کشور ايران در دهساله  1149تا  1199از  19277211نفر به  11237244نفر بالغ گرديده که حداکثر رشد متوسط سالیانه  1درصد را نشان مىدهد .اما ز  1199تا 1169
به  45449313رسیده که رشد متوسط متجاوزاز  1/9درصد در سال را نشان مىدهد (مرکز آمار ايران ،ايران در آينه آمار.)1129 ،
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شده است .در دوره جديد ،پیشرفتهاى تکنولوژيک ،بويژه در زمینه ارتباطات و بهرهورىهاى تولیدى ،شیوههاى جديد بهرهبردارى
بیشتر از کشاورزى و صنعت ،راه حلهاى جديد مبارزه با آفات گیاهى و حتى امراض انسانى ،شیوههاى جديد آموزشى و افزايش
کنترل کیفیت و امثال آن نیز مزيد بر علت گرديد.مردمى که تا کنون خسته جنگ بودند ،حال فراغ بالى پیدا کرده بودند و حاضر به
هرنوع جانفشانى در صحنههاى جديد بودند.گذشته از اين 7 ،ساله اول مردم را به نوعى زندگى ساده و کم توقع عادت داده بود و
اين نیز عالوه بر عوامل مذکور عنصر بالقوه وبسیار ارزشمندى براى دولت جديد محسوب مىگرديد.راهاندازى برنامه تعديل اقتصادى
در کشور ما از يک سو با سرعت و بدون مطالعه کافى روى پیامدهاى برنامه و تجربیات ديگر کشورها صورت گرفت .نرخها و قیمتها
و دستمزدها و حقوق برخى از قشرها به میزان بااليى افزايش يافت.تنها يک نمونه از تغییر حقوق و مزاياى اعضاى هیات علمى
دانشگاهها را به عنوان مثال ذکر مىکنیم .جمع حقوق و مزاياى عضو هیات علمى مرتبه مربى که در سال ( 1167طبق قوانین دولت 7
ساله جنگ) حدود  2933تومان بود ،در اولین برنامه تعديل به نزديک  19733تومان بالغ گرديد .يعنى افزايشى نزديک  143درصد
را نشان مىداد .همین امر در حقوق قضات ،مديران کل ،اطبا و ديگر ردههاى مشابه مطرح بود.
اين روند در سالهاى بعد نیز تا پايان برنامه تعديل اقتصادى وضعى افزايشى داشته است .البته زندگى اقشار مختلف به خاطر افزايش
قیمتها رو به سختى مى گرايید و يک توجیه دولت از اين سیاست همراهى حقوقها با افزايش قیمتها بود.تورم حداقل باعث کاهش
قدرت خريد مردم و فشار شديد روى قشر «حقوق ثابت» مىگردد .باز دولتبراى مقابله با تورم در سال بعد مبادرت به افزايش حقوقها
نمود و خود آن سیاست نیز تورم زايى خاص خود را به همراه داشت .ولع مردم ،بويژه قشر واسطه ،باال رفته بود و ديگر به سود کم
قانع نبودند(دادگر.)17 :1122،مقايسه آمار سالهای میانی دو دهه نشان میدهد که رشد عرضه نیروی کار ،ساالنه  1/1درصد بوده
است ،به عبارت ديگر هر ساله  112هزار نفر وارد بازار کار میشدهاند(مراديان.)1177 :موج جمعیت جوان که دوران کودکی خود
را با صدای انقالب و موشک گذرانده بود در کسوت جوانانی تحصیل کرده وارد بازار کار شدند .در همان سال آغاز دهه  23رشد
اشتغال  4/17درصد ثبت میگردد .سپس به دنبال تالطمهای اقتصادی که محصول بروز تنگناهای طرف عرضه اقتصاد در پی
سیاست های تعديل بود آمار رشد اشتغال تا دو سال متوالی از  1درصد فراتر نمیرود .به خصوص آنکه با گسترش آموزش عالی
بسیاری از جوانان ادامه تحصیل را به جستجوی کار ترجیح میدهند .با اين وجود نرخهای بیکاری زير  13درصد در نیمه نخست
دهه  23جای خود را به نرخ بیکاری  14درصدی در سال  1173میدهند(بیابانی.)1177:
وضعیت کنونی

اقتصاد ما در حال حاضر با مشکالت عمده ای مواجه است که مستقیما بر کیفیت زندگی مردم تاثیر گذاشته و ادامه اين روند نارضايتی
ها ی فراگیری را به دنبال خواهد داشت.کسری بودجه به عنوان بزرگترين چالش اقتصادی کوتاه مدت کشور سالهاست عملکرد
نظام مالی ما را تحتالشعاع قرار داده و کمیت و کیفیت خدمات دولتی را ضعیف و ضعیفتر کرده است(دنیای اقتصاد.)1176،تورم
مشکل ديگر اقتصاد ماست .در  13سال گذشته همیشه میانگین نرخ تورم حدود  17درصد بوده است .به هر حال کسی ترديد ندارد
که تورم مانع بزرگی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم و توسعه و رفاه در جامعه است.ما فاقد نظام تأمین اجتماعی يا
نظامی هستیم که بتواند با پديده فقر در جامعه به نحو مطلوبی مقابله کند و شرايط رفاهی گروههای کم درآمد جامعه را به نحو موثری
بهبود بخشدوشاهد يک وضعیت غیرقابل قبول در مورد دهکهای پائین درآمدی جامعه هستیم که هیچ تناسبی با امکانات کشور
ندارد(همان).اقتصاد ايران ،اقتصادی توسعه نیافته محسوب می شود که نیاز به رشدهای باالی اقتصادی برای سال های متوالی دارد تا
بتواند خود را از دام توسعه نیافتگی برهاند .رشد اقتصادی اشتغال می آفريند و اشتغال نیاز اولیه يک جامعه جوان است .در جوامع
جوان دارای نرخ های بیکاری باال ،آمار آسیب های اجتماعی هم باالست .آمار جرم و جنايت هم باالست .و کال نظم سیاسی شکننده
يا ايجاد آن بسیار پرهزينه است(صادق الحسینی به نقل از اقتصاد آنالين.)1151:
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ا قتصاد ايران به علت چند اليگی و پیچیدگی رکودی که به آن گرفتار است در آستانه ورود به بن بست است .رکود کنونی عمیق
ترين رکود اقتصاد ايران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است ،چرا که به طور همزمان گرفتار پنج نوع رکود اقتصادکالنی،
رکود ساختاری ،رکود نهادی ،رکود جهانی و رکود درآمدهای نفتی است و خروج از آن فعال خارج از مقدورات دولت است(رنانی
به نقل از سايت تحلیلی خبری عصر ايران.)1159:مردم ايران به تورم  13تا  13درصدی عادت کردهاند و چهل سال است با تورم دو
رقمی زندگی می کنند(همان).امروز رکود مهمترين مساله نظام سیاسی کشور است و اگر از اندك فرصتهای باقی مانده برای درمان
آن استفاده نشود ،به زودی امواج ورشکستگیها ،بیکاری کارگران ،فقر حاشیهنشینان و ساير مسايل اجتماعی بحرانهايی ايجاد میکند
که کل کشور را به مخاطره میاندازد(همان) .سرخوردگی بیکاران اکنون به يک بمب بزرگ اجتماعی تبديل شده است که اگر
منفجر شود ابعاد آن تمام حوزههای اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد(همان).طبق آمار رسمی ،هم اکنون تعداد کل بیکاران
کشور  1میلیون و نهصد هزار نفر است .با اين حساب ما تقريبا به اندازه کل بیکاران کشور ،در  6سال گذشته شغل از دست داده
ايم(صادق الحسینی به نقل از اقتصاد آنالين.)1151:معیار ما تعداد کارگاههای صنعتی باالی  13نفر شاغل است .در سال  72تعداد اين
کارگاه ها  12هزار واحد بوده درحالی که در سال  51اين رقم به  14هزار واحد رسیده است نکته جالب اينجاست که اين رکود در
هر دو نگاه ،زمانی اتفاق افتاده که ما باالترين درآمدهای نفتی و ارزی را داشتهايم(همان).در سال  74میزان نقدينگی در کشور حدود
 23هزار میلیارد تومان بود که تا سال  51هفت برابر شد و به پانصد هزار میلیارد تومان رسید .مطابق آمار اکنون  13سال است که خرج
خانواده ها بیشتر از درآمدهای آنها است و در واقع آنها ديگر پس اندازی ندارند امروز در هر خانواده ايرانی يک دانشآموخته بیکار
يا يک دانشجو يا يک سرباز وجود دارد وخانوارهای ايرانی مجبورند پس اندازهای گذشتهشان را نیز خرج امور روزمره اين
فرزندانشان کنند(همان).نظام بانکی به علت فساد درونی و نیز مشکالت ساختاری نظری ،باال بودن مطالبات معوقه و انباشت دارايیهای
آنها در بخش مسکن و مستغالت ،عمال ديگر توانايی حمايت از بخش تولید را ندارد.رکود فعلی خطرناك تر از جنگ است ،چون
پتانسیل مخرب  13میلیون بیکار و  11میلیون حاشیه نشین پشت سر آن است و با يک حادثه يا واقعه پیش بینی نشده میتواند موجب
يک بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بشود .اگر پتانسیل اين گروههای آسیب ديده و حذف شده به حرکت درآيد و اين نیروها وارد
کنش های دفعی و اعتراضی شوند شايد نتوانیم آن را مهار کنیم(رنانی به نقل از سايت تحلیلی خبری عصر ايران.)1159:بطور کلی
تاثیر اقتصاد جهانی را نمی توان در به هم خوردن هیچ کشوری انکار کرد حتی کشور هايی که در بحث توسعه حرفی برای گفتن
دارند  .اما در اين میان بیشترين فشار بر روی ب دنه اجتماعی و توده مردم است و دستگاه ها ی حاکمیت ووابستگانشان بدلیل دست
رسی به منابع اقتصادی جامعه در رفاه به سر می برند و غافل از درد توده های مردم و فشاری که بر آنها می آيد هستند(فوران :1127 ،
.)121-124
وضعیت قومی و جمعیتی وتأثیر آن بر استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران

ايران يک کشور چند قومیتی است.درجوامع چند قومی مردم سعی دارند خود را از طريق گروه قومی خويش ،يعنی مشخصه بارز
نظم اجتماعی مطرح سازند .خشونت در چنین جوامعی میتواند فوران کند ،بويژه هنگامی که نابرابری فاحشی در بین گروههای قومی
و يا تبعیض علیه يک يا چند گروه قومی وجود داشته باشد و تبعیض موجود از طريق سیاست عمومی تشديد گردد.الگوی ملّت در
اين کشور ترکیبی و نامتوازن است؛ بدينصورتکه بخش بزرگی از ملّت ،که در يک يا چند ويژگی و خصیصۀ ترکیبی مشترك
اکثريت دارند ،هیئت کلی ملّت ايران را تشکیل میدهد و بخش کوچکتری از ملّت نیز به علت دارا بودن يک يا چند ويژگی با
بخش اکثريت ملّت تجانس کامل ندارند و در جايگاه اقلیت ،اجزا و پارههای کوچکتر ملّت ايران قلمداد میشوند.
ايران به عنوان سرزمینی که در مقوله تنوع زبانی و قومی در جهان با  14درصد همانندی ،در رتبه شانزدهم است ،شناخته می شود .در
ايران اگر چه فارسی زبانان با بیش از  63درصد جمعیت ،اکثريت دارند ،لیکن وجود شش قومیت ترك،کرد،عرب،بلوچ،ترکمن و
لر در آن به چشم میخورد .کیفیت و ماهیت چنین آمیختگی – که گاه مسائل و مشکالت اجتماعی،اقتصادی گوناگونی را برای جامعه
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ايران به همراه آورده -به گونه ای بوده که جامعه از انسجام و حرکت های موزون اقتصادی  ،اجتماعی باز مانده است(سیف
اللهی.)161:1124،حمله های اقوام گوناگون با شیوه های معیشتی و تولیدی متفاوت و متباين به ايران در طول تاريخ  ،يکی از عوامل
اثر گذار در از هم گسیختگی فرهنگی ،جغرافیايی  ،اقتصادی و اجتماعی بوده است(سیف اللهی .)152:1153،کشورهايی با مختصات
نظام سیاسی ايران ،به دلیل تنوع قومی ،با مشکلها و بحرانهای قومیتی روبهرو میشوند(سعید مطلوبی به نقل از ايران بازگو.)1175 :
از نتايج سرشماری سال  1129دربارة ترکیب قومی ملّت ايران اين برآوردها حاصل میشود :جمعیت فارسها حدود  21الی 29
درصد جمعیت ايران است.بخشی از فارسیزبانان از اقوام و دارندگان لهجههای ديگرمی باشند(سرشماری عمومی نفوس و مسکن،
 .)6: 1129پس از فارسها ،قوم آذری فراوانی بیشتری دارد .جمعیت آذریها حدود  19الی12؛حدود  1/9الی  9درصد از جمعیت
به سومین گروه قومی ،يع نی کردهای سنی و شیعۀ غرب کشور اختصاص دارد.قوم عرب در جنوب غربی کشور با حدود  1درصد و
قوم بلوچ در جنوب شرقی کشور با حدود  1درصد از کل جمعیت قرار دارند.جمعیت ترکمنها حدود  1/1درصد جمعیت ايران
است(حافظ نیا .)142: 1171،مطابق آمار سال  1129کشور ،حدود  1/1درصد از افراد ملّت در طبقۀ باال و ممتاز جامعه ،شامل مقامات
بلندپايه ،قانونگذاران و مديران ،جای میگیرند که قدرت سیاسی ،تکنولوژيک و اقتصادی را در اختیار دارند و سرنوشت کشور را
رقم میزنند .طبقۀ میانی يا متوسط جامعه ،اعم از قديم و جديد ،صاحبان سرمايه در بازار سنتی و بازار جديد ،صنعت ،تجارت و
خدمات ،و بوروکراتها ،تکنسینها و متخصصان در بخش دولتی را شامل میشود و حدود  46/1درصد جمعیت جامعه است(برزين،
.) 11 : 1121طبقۀ سوم يا پايین جامعه به کارگران و مزدبگیران شاغل در بخشهای کشاورزی ،صنعت ،خدمات و کارگران ساده
اطالق میشود و حدود  41/1درصد جمعیت را به خود اختصاص میدهد(سالنامۀ آماری.)135 : 1127 ،بدينترتیب ،طبقۀ متوسط
جامعۀ ايران ،سهم بیشتری در ترکیب طبقاتی ملّت دارد.
موضوع تنوع در متن ژئوپلیتیک ايران ،درعینحالکه فرصتهای توسعۀ کشور را فراهم میسازد ،میتواند منبعی برای تهديد امنیت
ملّی کشور باشد.جايگاه جغرافیايی اقوام ،معادلۀ امنیت ملّی را پیچیدهتر کرده است .اقوام گوناگون و اقلیتهای مذهبی در مهمترين
حوزههای راهبردی کشور و جدارههای مرزی اسکان شدهاند که عقبۀ آنها در ورای مرزها و خارج از حوزة نفوذ و اثرگذاری
حاکمیت ملّی قرار دارد .از اين منظر ،به لحاظ ارتباط و پیوند اين حوزهها با خارج از مرزها ،هرگونه بحران بیرونی بهسادگی به داخل
مرزها گسترش میيابد و امکان نظارت حاکمیت ملّی بر حوزهها بهشدت کاهش پیدا میکند .از طرفی ،تحوالت مربوط به به جهانی
شدن1با طرح موضوعات فشردگی زمان و مکان ،مرزهای جغرافیای را در نورديده است.تعارضات متنوع موجود میان گروههای قومی
يا موازی شدن شکافهای قومی با شکافهای مذهبی و زبانی تأثیر بسزايی در میزان ثبات يا بیثباتی کشور دارد .اين تراکم
شکافهای قومی ــ مذهبی ممکن است متقاطع يا متوازی باشند( بشیريه 134 :1176 ،ــ  .)131بخش مرکزی ،که قرارگاه حاکمیت
دولت ايران بوده ،به دلیل ساختار فضايی و موقعیت ژئوپلیتیکی ،همیشه قدرت برتر را داشته و بهجز دورههای فترت يا مراحل گذار
از نظمی به نظمی ديگر در توالی حکومتها ،همواره توانسته است واحدهای پیرامونی را با خود همراه ،و از جدايی آنها جلوگیری
کند .نابرابری میان قوم مسلط و ساير اقوام ايران اساساً نابرابری در فرصتهاست و در نتیجه هرگونه برابری میان آنها بايد در حقوق
و فرصتها باشد بررسی ها نشان می دهد ؛ در بین 11استان که به لحاظ قومی مورد بررسی و مقايسه قرار گرفتهاند ،استان اصفهان
بیشترين فرصت و استان سیستان و بلوچستان کمترين فرصت را کسب نمودهاند .با اطمینان از وجود نابرابری درفرصتها ،اثرات
فرصتهای نابرابر در چهار مقطع زمانی؛ مشروطه تا رضاخان ،رضاخان تا محمدرضا ،محمدرضا تا انقالب اسالمی و انقالب اسالمی به
بعد در میان اقوام نشان می دهد :فرصتهای نابرابر موجب افزايش شکاف های بین قومی ونابرابری و تعارضات و اختالفات بین قومی
میشود که منجر به خواستهها و مطالبات ،اعتراضات به وضع موجود ،تشکیل احزاب مخالف ،درگیریها ،آشوب ،اقدامات مسلحانه

1 - Globalism
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و تروريستی ،تمايالت خودمختاری طلبانه و جدايی طلبانه ،از بین رفتن آرامش و امنیت و ...می شود(آيین دوست ،اعظمی و زرقانی
.)9 :1151
وضعیت فرهنگی و نقش آن در استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران

عوامل بنیادين شکل گرفتن فرهنگ ايران را میتوان در امپراتوری پارسیان (هخامنشیان) ،دوران شاهنشاهی ساسانیان سلطه اعراب،
حمالت مغول و دوران صفوی جستجو کرد(فولر .)67 : 1153،هر ايرانی می داند که ايران از حدود سه هزار سال پیش تا کنون وجود
داشته است.اين شخصیت تاريخی عمیقا ريشه دار است  .ايرانی ها ترديد ندارند که ايران دارای يک فرهنگ برتر است.ايرانیان عقیده
دارند که از کلیه همسايگان يا دشمنان خود نیز باهوش ترند(همان.)11 :چنانچه به يک قالی ايرانی نگاهی بیندازيم بسیاری از
خصوصیات ذهن ايرانی را به عیان در می يابیم فرهنگ ايرانی فرهنگی است که در کلیه وجوه خود تسلیم افراط است(همان-19 :
 .)16خصوصیت افراط ايرانی حتی به عرصه های تعالیم مذهبی نیز راه يافته است.عنصر شیعی در سیاست ،مبشر پذيرش رنج و مصیبت
در جستجوی آرمانی عادالنه به عنوان بخش طبیعی و جدايی ناپذيری از نقشه ی کمال يابنده ی خداوند است نه چیزی که از خارج
تحمیل شده است و بايد به سرعت آنرا کنار گذاشت يا ريشه کن کرد(همان .)12 :آموزش نقش اساسی در تغییر ،توسعه ،رشد وتعالی
فرهنگ هر جامعه را ايفا می کند .در زمان قبل از انقالب هزينههای آموزشی دولت همگام با افزايش درآمد نفت افزايش يافت.اما با
وجود تمام هزينهها تا سال  1192تنها  69/6درصد گروه سنی شش تا بیست و نه ساله توانستند بخوانند و بنويسند و احتماالً در حدود
 69درصد از کل جمعیت و  73درصد از جمعیت روستايی هنوز بیسواد بودند(کاتوزيان .)6-119 :1121،نظام آموزشی در تمام
سطوح به جای کیفیت بر کمیت تکیه میکرد ،وهیچ صحبتی در مورد تطبیق برنامههای درسی با دگرگونیهای اقتصادی در میان
نبود.شايد بتوان گفت ،مشکل اساسی ،تضاد درونی سیستم آموزشی بود(همان).اين مشکل گويا به صورت يک امر نهادينه شده در
درون سیستم آموزشی ايران به حیات خود ادامه داده است.
عدالت و انقالب رابطه تنگاتنگی دارند و اگر يکی از داليل عمده وقوع انقالب ايران را ناشی از جود بیعدالتیها و نابرابریهای
اجتماعی در جامعه پیش از انقالب بدانیم ،چندان بیراهه نرفتهايم(پناهی :1171 ،صفحات مختلف؛ بهشتی.)9 :1127 ،از جمله مهمترين
مطالباتی که ذيل عدالت اجتماعی برآن تأکید میگردد لزوم دسترسی برابر همه اعضاء جامعه به فرصتها و امکانات آن میباشد که
در اين بین توزيع برابر فرصت های آموزشی ،جايگاه مهم و بنیادينی را به خود اختصاص داده است.در فرايند وقوع انقالب اسالمی
ديده می شودکه هم مردم وهم رهبران انقالب ،رژيم شاه را به خاطر تبعیضها و نابرابریهای شديد اجتماعی مورد انتقاد و سرزنش
قرار میدادند ،از اين رو يکی از داعیههای انقالب اسالمی رفع هرگونه تبعیض و نابرابری در بخشهای مختلف جامعه و از جمله
بخش آموزش و پرورش و دسترسی برابر همه اقشار جامعه به فرصتهای آموزشی عنوان گرديده است .اين داعیه را هم در اصول
قانون اساسی و هم نظرات متفکران انقالب اسالمی میتوان مشاهده نمود(کچويان و آقاپور.)116 :1179،
با نگاهی تحلیلی میتوان دريافت باوجود تالشهايی که از اول انقالب تاکنون ،از سوی سازمانهای فرهنگی مسئول صورت گرفته
است ،هنوز بسیاری از مسائل و معضالت فرهنگی جامعه مثل پرخاشگری در روابط اجتماعی ،عصبیتها و تعصبات قومی،
فرصتطلبی و سودجويی اقتصادی ،مسابقۀ ثروت و سیریناپذيری در بهدست آوردن منافع ،مزاحمتهای اجتماعی ،عدم احترام به
حقوق شهروندی ديگران ،تقدم منافع حزبی و گروهی و قبیلهای ،قانونگريزی ،عدم انضباط اجتماعی ،تقدم منافع فردی بر منافع ملی،
بیعدالتی اجتماعی ،استفاده از افراد صاحب نفوذ برای دور زدن قانون ،فقر و نابرابری اقتصادی ،رياکاری و تزوير ،باال رفتن سن
ازدواج ،شیوع ازدواجهای مصلحتی و وقوع طالق بهخاطر دريافت مهريه ،افزايش آمار طالق در شهرهای بزرگ ،عدم تضمین شغلی
برای فارغالتحصیالن دانشگاهی و افزايش نگرانی نسبت به زندگی آينده،کاهش نسبی آمار مطالعه و کتابخوانی و… همچنان باقی
است.از طرفی نیز مسائل عديده ای چون عدم توانايی سینما و تلويزيون در رقابت با حريفان خارجی و شبکههای ماهوارهای ،ضعف
دستگاههای فرهنگی در ترسیم الگوی زندگی اسالمی با زبان هنری و قابل فهم دنیای امروز ،عدم برنامهريزی در جهت معرفی چهرهای
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لطیف و زيبا از تفکر دينی متناسب با نیازهای جوامع امروز ،عدم توجه به نیازهای زمانه و اقتضائات روز در تبلیغ دينی ،اصرار بر
روشهای غلط و ناکارآمد در فعالیتهای فرهنگی ،گرفتار شدن در روزمرگی وتکرار و… دغدغههای جدی صاحبنظران و
دلسوزان فرهنگی است(فتح اللهی به نقل از سايت خبری تحلیلی سخن آنالين .)1151:پس از انقالب نیز موازی کاری و بوروکراسی
در فرهنگ  ،اصلی ترين آسیب های نظام فرهنگی کشور هستند و اگر راه حلی بايد جست بدون ريشه يابی علل گرفتاری نهادهای
فرهنگی در بوروکراسی حاکم بر آنها امکان پذير نخواهد بود .مسئله بیسوادی در نخستین سالهای انقالب معضلی جدی بود ،لذا
سازمانی بهنام نهضت سوادآموزی بهوجود آمد.سال  97به دنبال حوادث دانشگاهها که منجر به تعطیلی آنها شد ،ستاد انقالب فرهنگی
بهوجود آمد که بعدها به شورایعالی انقالب فرهنگی تغییر نام دادعلیرغم تالش های انجام شده از آغاز تا کنون آمار رسمی سال 51
نشان میدهد هنوز  15میلیون نفر بیسواد در کشور زندگی میکنند(همان).
اگر بهطور کلی ،در کشور فرصتهای نابرابر ،ثروت های بادآورده و درآمدهای رانتی عامل اصلی شکاف طبقاتی است ،نوجوانان
بهرهمند از امکانات آموزشی در مدارس با کیفیت بهتر کالنشهرها ،وبهرهمند از امکانات مدارس غیردولتی و کالسهای کنکور
مصداقی بر تشديد اين نابرابریها بودند .بهطوریکه بر اساس آمارهای دولتی ( به ازای هر صدهزار نفر داوطلب) کالنشهرهای تهران
با  411نفر برتر ،مازندران با  111نفر برتر ،خراسانرضوی با  131نفر برتر ،اصفهان با  123نفر برتر و فارس با  161نفر برتر در میان
نفرات برتر کنکور طی سالهای  1172تا  1151بیشترين سهم از نفرات برتر راهيافته به دانشگاه را داشتند.در صورتی که استانهای
خراسانجنوبی با  67نفر برتر ،ايالم با  91نفر ،هرمزگان با  ،17بوشهر با  19و سیستانوبلوچستان با 15نفر برتر طی چهار سال اخیر،
کمترين نفرات برتر راهيافته به دانشگاههای تراز اول کشور را داشتند(فراصتخواه به نقل از روزنامه شرق.)1151:
نابرابری سیاسی در دانشگاههای ايران يکی از پرمصداقترين نابرابریها در حوزه فرهنگی است.بر اساس آمارهای موجود و رسمی
از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تنها 12درصد از متقاضیان ورود به دوره کارشناسیارشد ،جذب دانشگاههای دولتی و معتبر
کشوری میشوند؛اين نابرابری های به زيان زنان ،ابعاد بسیار بیشتر از اينها دارد(همان).بیشترين میزان بودجه آموزشعالی در تهران
صرف میشود.اليحه تقديمی بودجه  51دولت میگويد از بین  13مرکز آموزشعالی وابسته به وزارت علوم که دارای بیشترين
بودجه در سطح کشور هستند ،پنج مرکز در تهران قرار دارد .بیشترين اين بودجه به سازمان عريض و طويلی به نام دانشگاه تهران داده
شده که رقم آن از 993میلیاردتومان هم بیشتر است ،يعنی ساالنه اين دانشگاه با تمام واحدهای زيرمجموعهاش ،برابر
991میلیاردو759میلیونو133هزارتومان ،خرج روی دست خزانه میگذارد .دومین مرکز پولدار مربوط به آموزشعالی که در باشگاه
میلیاردیبگیرهای وزارت علوم ثبت شده ،سازمان امور دانشجويان است که با داشتن بودجهای بیش از 493میلیاردتومان ،حضور خود
را اعالم کرده و پس از آن ،باز هم دومین دانشگاه بزرگ پايتخت از لحاظ بودجهای دانشگاه شهیدبهشتی با بودجهای بیش از
119میلیاردتومان.دانشگاههای ديگر پايتخت که در باشگاه  13مرکز میلیاردیبگیرهای وزارت علوم ،همای بودجه به شانهشان نشسته،
دانشگاه تربیتمدرس ،دانشگاه صنعتیشريف ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ايران نام دارند(همان).اينها تنها نمونه
های از وجود نابرابری در عناصر و مؤلفه های فرهنگی ايران است که در صورت تداوم باعث ايجاد اختالل در سیستم اجتماعی
مذکور خواهد شد.
وضعیت سیاسی  ،مدیریتی ونقش آن در استمرار احساس اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در ایران

از بارزترين مسايل برجسته تاريخ ايران اين است که بارها مورد هجوم مهاجمین بیگانه قرار گرفته است و بار ديگر سربلند از زير
ضربات اين تهاجمات بپا خواسته،توان يافته و دگر باره با نیروی حیات جديدی جان تازه ای گرفته است.و شجاعتی که پادشاهان
موسس سلسله ها و جانشینان بالفصل بثان  :کورش ...و کريم خان از خود نشان داده اند محو شده و در میان نسلهای بعدی شان تبديل
به افسانه شده است(عیسوی  .)6 :1165 ،در طول تاريخ ايران چه به لحاظ وضعیت اقلیمی فالت ايران که شیوه تولید و زندگی ايلی
را در کنار زندگی روستايی و شهری الزامی داشته و چه به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی آن که متداوماً مهاجرت و تهاجم ايالت بیگانه
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را باعث می شده ،قدرت های سیاسی  ،غالبا برآمده و يا متأثر از تحرکات ايلی بوده اند.برجسته ترين تجسم پیوند عصبیت ايلی و
عصبیت دينی  ،محمد غزنوی بود .تثبیت اقتدار ايلی در ايران به زمان سلجوقیان روی داد(قاضی مرادی.)142-147 : 1179،ايرانیان با
انقالب مشروطه کوشیدند تا به دوران سیاه و تباه اقتدار ايلی و چرخه عصبیت ايلی پايان داده و به عصر تاريخی خويش گام
گذارند(همان .) 147 :هر چند نظام حکومتی نوين علی الظاهر بر اصل تفکیک قوا استوار شده بود اما در اين دوره رابطه ی دستگاه
سلطنت به قوه ی مجريه مبتنی بر فرهنگ سیاسی ناشی از عصبیت ايلی تداوم يافت( همان.)145-193 :کلیه پژوهشگران با اين نظر
موافقند که در سراسر تاريخ ايران  ،شاه شخصیت تعیین کننده سیاست خارجی ايران بوده است و تا قرن بیستم  ،سیاست های داخلی
فی نفسه نقش چندانی در تدوين سیاست خارجی ايران نداشته است( فولر . )7 :1153 ،
دوره سالهای 1113-1134را می توان دوره فشردگی نیروهای اجتماعی نامید ،دوره ای که طی آن نیروهای اجتماعی زير فشار دولت
قوی قادر به ابراز وجود نبودند(فوران .)121 :1127 ،وقتی جامعه ای ب ه اين نقطه برسد فشارها از هر سو وارد می شود و حال تضاد
تنها از طريق کشمکش طبقاتی امکان پذير خواهد بود.رضا شاه در ايران دهه  1113از راه قانونگذاری اقدام های نظامی و تمهیدهای
نهادين کوشید هر نوع نارضايتی را در نطفه خفه کند .هنگامی که در سال 1113نیروهای خارجی رضا شاه را از سلطنت کنار زدند .و
نظام خود کامه رضا شاهی بر چیده شد و جنبش ها وا نیروهای جتماعی که حالت انفجاری به خود گرفته بودند و تا آن زمان در
منگنه و فشار بودند آزاد شدند(همان.)154 :هیچ کشور جهان سومی به اندازه ايران در نیمه ی دهه  1143در خارج از مرزهای خود
به مداخله نپرداخته بود( هالیدی به نقل از فوران.)919 :1127 ،شاه شخصا برداشت می کرد که حاکمیتش کامال مشروع و پذيرفته
شده است.شاهنشاه فقط رهبر سیاسی کشور نیست  ،بلکه عالوه بر اينها و قبل از همه معلم و رهبر معنوی است  ،فردی است که نه تنها
برای ملتش جاده  ،پل،سد و قنات می سازد بلکه راهبر روح  ،فکر و جان مردم خود می باشد(فوران .)465 :1127 ،دستگاه اداری
ايران عالوه بر بی ثباتی سازمانی و تمرکز بیش از اندازة امور با کمبود کادر صاحب صالحیت و کاردان روبهرو بود و دارای طبیعتی
تجربی و آزمايشی بود.علت اصلی هم سوء مديريت و دشواریهای مربوط به نیروی انسانی وفقدان هماهنگی کلی بوده
است(آموزگار.)924 : 1126 ،استیونز سفیر انگلیس مینويسد«:تعداد روايتهای رشوهگیریهای مستقیم و غیرمستقیم اعلیحضرت يا
مقربین و فامیل او به حدی زياد است که ديگر ناديده گرفتن آنها غیر ممـکن است.سرمشق شاهانه شیوع نامطلوبی پیدا کرده است و
طبیعتاً در کلیه سطوح اشخاصی که مصدر قدرت هستند به او تأسی میکنند(ابتهاج.)414–1129:419 ،
وضعیت سیاسی و مدیریتی بعداز انقالب

بعد از پیروزی انقالب اسالمی رژيم به سرعت به تحکیم مواضع خود در جامعه پرداخت اما نوعا چنان اقدامی به از هم گسستگی
نهايی ائتالف متنوعی منجر شد که انقالب را به ثمر رسانده بود11 .آبان 1197جمعیتی وارد سفارت آمريکا در تهران شدند و کارکنان
را به مدت 444روز به گروگان گرفتند.اين امر بحران گروگانگیری نامیده شد .سال بعد شهريور  1195دولت عراق به استان نفت خیز
خوزستان حمله ور شد و جنگ خونین خلیج فارس آغاز گرديد.روحانیانی که از آيت اهلل خمینی رهبر انقالب حمايت کرده بودند
بسرعت دست بکار شدند و طی همین دوره کنترل دولت را به دست گرفتند.در ماه ارديبهشت – خرداد 1197ش حزب جمهوری
اسالمی تشکیل شد و اکثر کرسیهای مجلس را از آن خود ساخت و بر جريان تدوين قانون اساسی اعمال کنترل کرد.عده ای به خاطر
کاهش تماس ايران با اقتصاد جهانی و فرصتهای پديد آمده بر اثر انقالب و جنگ  ،سود بردند اما بسیاری نیز از لحاظ اقتصادی زيان
ديدند و در معرض سرکوب سیاسی قرار گرفتند(فوران .)972 :1127 ،در روستاها مصادره زمین توسط دهقانان نکوهش شد يا نیرو
های مسلح زمین ها را به صاحبانشان برگردانیدند .کردها مورد سرکوب نظامی قرار گرفتند.سران ايل قشقايی در 1195به اتهام توطئه
چینی علیه آيت اهلل خمینی اعدام شدند  .بدين ترتیب اين بار هم مثل سال های  1111به محض مستقر شدن قدرت  ،ائتالف مردم در
هم شکسته شد .در گذشت آيت اهلل خمینی در سال  1167پايان يافتن جنگ ايران و عراق که با آن همه تلفات به بن بست رسیده
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بود ،فروکش کردن تب ايدئولوژيکی ،انزوای سیاسی و ته کشیدن منابع فیزيکی راه را برای به قدرت رسیدن روحانیان غرب محور
و طرفدار بازار آزاد حول محور رئیس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی هموار نمود(همان.)977-953 :
ساختاراداری موجود ايران تناسبی با توسعه  1و نوسازی

1

بخشهای پوسیده متعارض با اوضاع اجتماعی دنیای امروز ندارد.عدم

حاکمیت شايسته ساالری،ناپايداری مديريتها و در نتیجه عدم امکان برخورد عالمانه و قاطعانه آنان با امور اداری و در عوض حاکمیت
سلیقه ها و قدرت گرفتن بیش از حد کارمندان ،نفوذ بیش از حد صاحبان قدرت در ادارات ،مصالحه و معامله بر سر منافع
عمومی،برخوردهای شخصی به جای برخوردهای اداری و در نتیجه بروز فساد اداری و انواع رشوه های بانام و بی نام،بها ندادن به
علم،تخصص و تجربه،ضعف نظام مالیاتی مناسب،کمبود آمار و اطالعات دقیق و قابل اعتماد برای استفاده مديريتها و مسايل متعدد
ديگر به موانع مهم پیشرفت کشور و عوامل تعمیق فاصله طبقاتی در جامعه تبديل شده اند.به عالوه اهمیت بیش از پیش قدرت و
اقتدار کارمندان به واسطه روابط خويشاوندی و شخصی،اشاعه فرهنگ قیمومیت و احترام طبقاتی 1مبتنی بر مالکهای سنتی قدرت
برای رسیدن به مقاصد مورد نظر هنوز مشروعیت عملی مالحظات قانونی-عقالنی را به سخره گرفته اند؛هرچند وجود برخی
نهادها،سازمانها،هنجارها و شیوه های اداری مبتنی بر بوروکراسی عقالنی در ايران امروز واقعیتی انکارناپذير است(گلزار.)113 :1125،
هیچ رد پايی از نهادهای قدرتمند و باثبات اداری که مبتنی بر نظريه های علمی واستوار واستمرار يافته ای باشد،وجود
ندارد(يونسیان.)1173،نظام مديريتی درايران در طول تاريخ يکسويه و از باال به پايین بوده است؛در انتخاب مديران و نحوه اعمال
مديريت ،کمتر به آرا و خواست های مردم توجه شده است .گو اينکه،برخی مواقع به اين امر تظاهر می شود؛مردم در تمام جريانات
به عنوان سیاهی لشکر و ابزار حکومتی مورد استفاده واقع شده اند؛مرزبندی طبقاتی و پايگاه اجتماعی بین گروههای اجتماعی از
يکسو و بین گروههای اجتماعی از سوی ديگر ،مشخص نبوده است؛مديريت در اداره جامعه بیشتر از امر و نهی و ابزارهای سلطه
گری و زورگويی استفاده نموده است  .بنابراين ،روابط اجتماعی يکسويه ،نابرابر و ناعادالنه يی بین مديريت و گروههای اجتماعی
در جامعه حاکم بوده است؛مديريت جامعه کمتر به گروههای اجتماعی و فرهنگی فرصت داده است تا در امور اجتماعی ،فرهنگی
،سیاسی و اقتصادی مشارکت فعال ،جدی و واقعی داشته باشد(سیف اللهی.)169-161 :1176،در حال حاضرنظام اداری ايران بدلیل
برخورداری ا ز ضعف های گوناگون از کارآيی و اثربخشی الزم برخوردار نبوده و اين موضوع باعث گرديده تا دستگاه اداری در
مقابل حجم بااليی از منابعی که می بلعد نتايج و دستاوردهای اندکی را به بار آورده و موجبات نارضايتی شهروندان را فراهم نمايد(
غالمی و طاهری گودرزی .) 9 : 1171 ،دولتها در طول تاريخ ايران فاقد پايگاه طبقاتی بوده و دولت و  -طبقات رو در روی يکديگر
قرار داشته اندحاکم بودن چنین وضعیتی سبب گرديد تا گفتمان سیاسی غالب در ايران ماهیت پاتريمونیالیستی 4داشته و تفسیری
پدرساالرانه از قدرت ارايه دهد.مهمترين راهکار دولتها برای کم رنگ کردن نقش سازمانهای دولتی عبارت بود است از:دخالت
مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت نهادهای غیردولتی؛ سوء استفاده از نیاز اقتصادی نهادها و وابسته ساختن آنها به خود از نظر
اقتصادی؛نفوذ در بدنه نهادها و سپردن زمام امور آنها دست هواداران خود؛استفاده ابزاری از نهادها برای توجیه سیاسی و ايدئولوژيک
اقدامات خود؛تبديل نهادهای غیردولتی به پیمانکاران دولتی(کاتوزيان.)17 -2 :1125،عالوه بر قدرت سیاسی ،توان اقتصادی دولت
در ايران معاصر نیز نقش کارشکنی آن در مقابل نهادهای مردمی را افزايش داده است .توضیح اينکه عايدات نفت و سلطه دولت بر
آن توان دولتهای معاصر ايران را برای ايفاد يک دولت سرکوبگر بجای دولت پاسخگو افزايش داد(مسعودنیا.)111 :1174،دخالت
قوای سه گانه در وظیفه اصلی نهادهای مدنی يعنی مشارکت سیاسی مردم؛عدم مشخص بودن دقیق وظايف متقابل قوای سه گانه و
نهادهای غیردولتی در قبال يکديگر؛مداخله نهادهای انقالب و برآمده از انقالب در بسیج مردم (همان) و داليل مختلف اجتماعی،
1 -Development
2 -Modernisation
3 -deference
4 -Patrimonialisty
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اقتصادی و سیاسی ديگری سبب گرديده تا ايرانیان ،حتی نخبگان آن ،به کار فردی بر کار جمعی و تصمیم گیری بصورت انفرادی
بجای راهکار مشارکتی بیشتر عالقه مند باشند (سريع القلم .)173-121 :1127 ،گروه های اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در ايران
عمالً تجربه کافی در مشارکتهای اجتماعی نداشته اند.اين موضوع ،از زندگی آپارتمان نشینی گرفته تا تشکل های سیاسی سازمان
يافته قابل تعمیم است.به همین دلیل در جامعه شهری مسايل و ناهنجاری های گوناگون روانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
بیشتر مشاهده می شود (سیف اللهی.)166-169 :1176،
نتیجه گیری

احساس احجاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی مسأله ی مورد بررسی در اين مقاله بود که نگارندگان آن با مراجعه به
مطالعات مختلف صورت گرفته توسط پژوهشگران و نويسندگان داخلی و خارجی سعی در تأيید يا رد فرضیه های از پیش تعیین شده
نمودند که پس از بررسی و تطبیق مشخص گرديد که مسأله مورد بررسی يک فرآيند تاريخی را در بستری از ساختاری نامتوازن و
تشکیل شده از مجموعه ای از عناصر و مولفه های :جغرافیايی-اقلیمی،معیشتی-اقتصادی،قومی -جمعیتی،فرهنگی و مديريتی –سیاسی
طی نموده که تضاد و نابرابری طبیعی و ضمنی موجود در درون اين مؤلفه ها در تمامی دوران های طی شده در اين جامعه به وضوح
روشن ونمايان است که تحت تأثیر نیروهای بیرونی به موجوديت خود ادامه می دهد.علیرغم تالش های صورت گرفته توسط برخی
جنبش های اجتماعی در جهت رفع اين مشکل که گاهی اوقات نیز باعث جابجايی قدرت در سطح حاکمیت اين سرزمین شده است
تغییرات اساسی و بنیادی که منجر به برقراری عدالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی شود صورت نگرفته است،حتی انقالب
اسالمی که به عنوان آخرين کنش جمعی ايرانیان در جهت رفع ظلم وبی عدالتی ايجاد شد ومنادی برقراری مساوات و برابری و رفع
هرگونه تبعیض گرد يد در عمل نتوانست خواسته های جمعی افراد جامعه را تحقق بخشد و همین امر نیز باعث شده است که احساس
اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی همچنان در میان اذهان افراد جامعه ايرانی به حیات خود ادامه دهد و در رفتار و
کردار آنان تأثیر بگذارد .ادامه اين روند باعث ايجاد مخاطرات جدی در درون سیستم خواهد شد .لذا بر اداره کنندگان حکومت و
جامعه الزم است که در جهت رفع عوامل شکل دهنده اين مسأله اقدام جدی بعمل آورند.
پیشنهادات

 -1نهادهای حکومتی بايد نسبت به اتخاذ سیاست های الزم در جهت رفع موانع طبیعی و جغرافیايی  ,و خطرات ناشی از آن
از قبیل :سیل زلزله وغیره در مناطق حادثه خیز ،توسعه فرهنگی مقابله با اين بحرانها از طريق آموزش همگانی وسعی در
مديريت آنها و اختصاص بودجه باالتر برای مناطقی که از وجود نابرابری های طبیعی رنج می برند بدون در نظر گفتن
میزان جمعیت وهمچنین تالش در جهت رفع و تامین منابع کمیاب در مناطق حاشیه ای اقدام نمايند؛
 -1نهادهای حکومتی بايد مجموعه ای از سیاست های سازگار برای با ثبات سازی اقتصادی و کنترل تورم شامل انضباط اکید
مالی را اتخاذ و بکار بندد و با آزادسازی اقتصادی و کاهش تصدی گری دولتی در راستای توسعه بخش خصوصی و جلب
سرمايه گذاری خارجی برای رشد اقتصادی و اشتغال اقدام نمايد؛
 -1اصالح قوانین و مقررات ،ايجاد نهادهای الزم برای کاهش هزينه های معامالتی و ارتقای کارايی بخش عمومی ،طراحی
و اجرای يک سیاست عملی و مؤ ثرتر برای هدفمند کردن يارانه ها و ارايه مستقیم کمک های دولت به خانواده های فقیر،
اصالح توزيع نابرابر درآمد ،رفع موانع رقابت و ارتقای کارايی اقتصادی از طريق حذف انحصارهای غیرطبیعی و قاعده
مند کردن عملکرد انحصارهای طبیعی از ديگر وظايف دولت است که در صورتی به خوبی انجام دهد زمینه بهبود توسعه
و رشد اقتصادی را فرا هم می کند که می تواند تا حدودی رضايت خاطر افراد جامعه را فراهم نمايد؛
 -4مهار ومديريت صحیح جريان های اجتماعی مخرب (قومی ،نژادی ،مذهبی ،جنسیتی و منطقه ای)،رفع هرگونه تبعیض میان
اقلیت های قومی در مقابل اکثريت قومی،نظارت و مديريت صحیح توزيع جمعیت و جلوگیری از پراکندگی نابسامان آن؛
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 -9رفع نابرابری های آموزشی و در اختیار گذاشتن فرصت های برابر برای تقويت و افزايش سطح علم و دانش در تمام سطوح
آن،
 -6باالبردن کیفیت محتوای مطالب آموزشی و جلوگیری از قربانی شدن کیفیت در مقابل کمیت،از بین بردن مصاديق تضاد
ارزشی به عنوان عامل آسیب های فرهنگی و اجتماعی؛
 -2نظارت دقیق بر اجرای قوانین ،مقابله جدی با مفاسد مختلف در درون نظام اداری ،جذب نخبگان در اداره امور مملکت،
مشارکت دادن برابر تمام افراد ،گرو هها و اقلیت های قومی فارغ از هرگونه نگاه ايدئولوژی ،تقويت نظام انگیزشی تشويق
و تنبیه و رعايت شايسته ساالری در امر اداره حکومت از جمله راهکارهای پیشنهادی اين مقاله در جهت رفع احساس
اجحاف و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی در بی افراد جامعه ايرانی می باشد.
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