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چکیده
در تحلیل چرايي شکلگیری نتايج انتخابات رياستجمهوری يازدهم به ريشهها و
داليل متعددی اشاره شده و از کیفیت سیاستورزی حجهاالسالم حسن روحـاني
و تیم حامياش در ايام رقابتهای انتخاباتي تا موج انتخابـاتي ايجادشـده توسـ
گروههای سیاسي در حمايت از ايشان مورد تأکید قرار گرفته است .در اين مقالـه
اما تـالش شـده بازتـای ريشـههای روانشـناتتي و احسـام محرومیـت نسـ ي
شکلگرفته در جامعۀ ايراني در شکلگیری موج حمايتي از دکتر روحـاني مـورد
مطالعه قرار گیرد .به طور کلي در چشمانداز فردگرايانه و روانشـناتتي ،شـراي
تغییر وضع موجـود را بايـد در تصـورات و احساسـات فـردی کـه تـود متـأثر از
تحوالت اجتماعي است ،جستوجو کرد .در اين مقاله بر اسام الگوی نظری «تـد
رابرت گر» و در نظر گرفتن اين پیشفرض که نارضايي اجتمـاعي و تـالش بـرای
تغییر وضع موجود ،ناشي از میزان و شدت احسـام محرومیـت نسـ ي در میـان
گروههای گوناگون هر جامعه است ،زمینههای ايجاد محرومیت نسـ ي در جامعـه
از جمله ادراک و فهم نابرابری در دوران هشتساله دولتهای نهم و دهم مطالعـه
شده است .در نهايت اين جمعبندی به دست آمده که چگونـه عوامـل گونـاگوني
همچون گسترش جامعـه دانشـگاهي و نارضـايتي ايـن گـروه از عملکـرد دولـت،
شکلگیری شکاف ط قاتي ناشي از اتتالف فاحش درآمد سرانه در میان ط قـات
گوناگون اجتماعي ،افزايش تورم ،فاصله میان درآمد و هزينهها و بیکاری ،بازتـای
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تود را در محرومیت نس ي جامعه ،ايجاد سرتوردگي و در نهايت تالشي عمومي
برای تغییر وضع موجود و رأی دادن به بارزترين نـامزد انتخابـاتي منـادی تغییـر
وضع موجود نشان داده است.
واژههای کلیدی :محرومیت نس ي ،ادراک نابرابری ،تغییر وضع موجـود ،شـکاف
ط قاتي و تورم.
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مقدمه
هر چند چند ماه مانده به انتخابات ،کمتر کسي تصور ريیسجمهور شدن حجـهاالسـالم
حسن روحاني را داشت و در کـوران رقابتهـای انتخابـاتي نیـز تـا چنـد روز مانـده بـه
انتخابات ،احتمال پیروزی وی آن هم در مرحلۀ اول رقابت بـا ترديـدهای جـدی مواجـه
بود ،موج انتخاباتي شکلگرفته در حمايـت از روحـاني کـه در واپسـین روزهـای رقابـت
انتخاباتي ايجاد شد ،در نهايت سرنوشت رقابت را به سـود او و حامیـانش رقـم زد .مـوج
انتخاباتي با دامنۀ يکسان در سراسر کشور توزيع شد ،تا روحاني بتوانـد قـدری بیشـتر از
پنجاه درصد آرا را از آن تود کرده ،ريیسجمهور شود.
هر چند با وجود حمايت گروههای مرجع اصالحطل ان از حسن روحاني و کنارهگیری
محمدرضا عارف بـه عنـوان نـامزد انتخابـاتي اصـلي اصـالحطل ـان ،پايگـاه رأی سـنتي
اصالحطل ان متوجه حسن روحاني شد ،آنچه روشن و مشخص است ،اين است کـه ايـن
پیروزی تنها با اتکا به رأی اصالحطل ان و حامیانشان و در پاسخ به مطال ـات آنهـا قابـل
تحقق ن ود .به صورت روشنتر اينکـه میـان اصـالحطل ـان و اکرريـت مـردم جامعـه يـا
همانها که اقتصادی و معیشتي و در يـ کـالم ریـر سیاسـي رأی ميدهنـد ،ائتالفـي
نانوشته شکل گرفت که بر اسام اين ائـتالف نانوشـته ،ايـن تصـور در نهنیـت عمـومي
تودهها به وجود آمد که پیروزی حسن روحاني ميتواند به مطال ات و تواسـتههای آنهـا
جامه عمل بپوشاند .در ادامه تالش ميشود با اشاره به تئوری محرومیت نسـ ي در کنـار
داليل سیاسي ،به ت یین برتي علل اقتصادی و روانشـناتتي در رأیدهـي در انتخابـات
اشاره شود .در حقیقت متغیر مستقل ما در اين مقاله ،ايجاد حـس محرومیـت نسـ ي در
جامعه در قالب ادراک و ارزيابي نابرابری و تأثیر آن بـر متغیـر وابسـته مـا يعنـي تیـز و
تصمیم عمومي جامعه برای تغییر وضع موجـود از طريـق حمايـت عمـومي از دورتـرين
نامزد متصور از دولت وقت است.
در اين مقاله تالش شده با استفاده از منابع کتابخانهای ،ادبیات موجود دربارۀ نظريـۀ
محرومیت نس ي بررسي شود ،تا چارچوی نظـری مقالـه اسـتخراج گـردد .همچنـین بـا
بهرهگیری از آمار و ارقام منتشره از طريق مراجع رسمي در راستای ت یین مورد ادعـا در
مقاله گام برداشته شود.
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چارچوب نظری
محرومیت نسبی و شکلگیری جنبشهای اجتماعی

در تحلیل شـکلگیری جن شهـای سیاسـي اجتمـاعي ،نظريـهپـردازان گونـاگون از
منظرهای متفاوت به ارائۀ نظريات تود پرداتتهاند .از نظريۀ ارسطو در کتـای «سیاسـت»
و نگاه کالسی مـارکس و دورکهـیم تـا نظريـههای جامعـۀ تـودهای و يـا رويکردهـای
کارکردگرايانه و نیز نظريههای جديد افرادی همچون تورن و کاستلز ،هر کدام از منظری
تاص بر تحلیل ريشهها و نیز رونـدهای منتهـي بـه شـکلگیری جن شهـای اجتمـاعي
متمرکز شدهاند.
در اين میان گروهي از نظريات نیز از منظری روانشناسـانه بـه مطالعـۀ جن شهـای
اجتماعي پرداتتهاند که در چهار گروه قابل دستهبندی هستند .مطالعاتي که به پیشـینۀ
انقالبیون ميپردازند ،بررسـيهايي کـه بـه مسـئلۀ سـرکوی ررايـز عالقـهمندنـد و نیـز
نظريههای توقعات روزافزون و محرومیت نس ي 1که به انگیزههای فردی و روانشـناتتي
شکلگیری جن شهای اجتماعي توجه کردهاند (کوهن .)245 :1383 ،اما مهمترين تئـوری
روانشناسانه ،تئوری محرومیت نس ي است که شارح اصـلي آن« ،تـد رابـرت گـر» اسـت
(همان .)246 ،آنچه تد رابرت گر 2در نظريـۀ تـود مطـرح کـرده ،در قالـب نظريـۀ کـالن
محرومیت نس ي و در ادامۀ م احث مطرحشدۀ افـرادی چـون «ديـويس »3قابـل ارزيـابي
است .در نظريههای محرومیت نس ي ،بحـث کـالن حـول و حـوش شـکاف میـان آنچـه
«هست» و «بايد باشد» شکل ميگیرد (مشیرزاده.)121 :1382 ،
ردپای طرح نظريۀ محرومیت نس ي در تحلیل جن شهای اجتماعي را حتي ميتـوان
در انديشۀ يونان جستوجو کرد .ارسطو کتای پنجم در رساله سیاست تود را بـه بحـث
انقالی اتتصاص داده و اهداف انقالی را در تغییر تمام يا جزيـي از وضـع موجـود و نیـز
رفع نابرابری جستوجو ميکند (ارسطو« .)203 :1364 ،آلکسي دو توکويـل» نیـز در کتـای
انقالی فرانسه و رژيم پیش از آن ،وقوع انقالی فرانسه را به رفاه روزافزون مـردم نسـ ت
ميدهد .در جريان مطالعۀ روند تاريخي تکوين نظريۀ محرومیت نس ي ،مرتون و تحلیـل
1. Relative deprivation
2. Ted Robert Gurr
3. James Davis
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او از فاصــله و شــکاف بــین هســت و بايــد بــه عنــوان ريشــههای اجتمــاعي شــکلگیری
آسیبهای اجتماعي و کجروی در جامعۀ سرمايهداری آمريکـايي نیـز قابـل اشـاره اسـت
(گولدنر.)467 :1373 ،
اما جیمز ديويس پس از اشاره به نظريههای متفاوت آلکسي دوتوکويل کـه از نقـش
به ودی شراي در وقوع انقالی و «کارل مارکس» کـه از بازتـای تنـزل شـراي در وقـوع
انقالی ميگويند اين پرسـش را پـیش رو ميگـذارد کـه آيـا انقالیهـا در هنگـام رشـد
اقتصادی  -اجتماعي ،يا در شراي تنزل و عقـبگرد اتفـا ميافتنـد در نهايـت جیمـز
ديويس با مقايسۀ چند انقالی به اين نتیجه رسیده است که انقالی با پیشرفت اقتصادی
در ارت اط است (روشه .)231 :1389 ،در اين نظريه ،نارضايتيهای اجتمـاعي و شـکلگیری
تحوالت معطوف به جن شهای اجتماعي نه در شراي سخت و محرومیت اقتصـادی کـه
اتفاقاً در شراي رفاه افتصادی رخ ميدهنـد .در ايـن تئـوری ،محرومیـت نسـ ي محـ
احسام نارضايتي مؤثر جامعه در تحوالت اجتماعي محسوی ميشود.
تد رابرت گر نیـز نظريـۀ تـود را در همـین راسـتا سـامان ميدهـد .بـه اعتقـاد او،
نارضايتي عمدتاً حاصل شکاف تصوری تحملناپذير است میان «آنچـه فـرد دارد» و آنچـه
«احسام کند استحقا داشتن آن را دارد» و «مايـل اسـت آن را داشـته باشـد» .در ايـن
نظريه گفته ميشود که نارضايتيها و محرومیت نس ي ايجاد شده منجر به سـرتوردگي
ميشود که اين سرتوردگي به دو شکل مدني -نهادين و ط یعي -واکنشي بروز ميکنـد.
به ع ارت ديگر اگر نارضايتي در جامعه در نتیجۀ احسام محرومیت نس ي ايجـاد شـود،
ممکن است در انتخابات به يکي از دو شکل پیشگفتـه بـروز کنـد )1 :شـکل مـدني در
قالب اعتصای آرام و يا رأیدهي به جريان مخالف و يا به عکـس )2 .در صـورت افـزايش
ناکامي و ناامیدی از راههای مدني ،با راهحلهـای پرتاشـگرانه ماننـد اعتصـای افراطـي،
شورش و حتـي انقـالی .از منظـر نظـری ،پرتاشـگری ناشـي از واکـنش ط یعـي افـراد
مستأصل شدهای است که درتواستهايشان از طريق مدني ناکام مانده است .در هنگـام
ان اشت ناکامي و فقدان مفرهای مدني ،واکنش ط یعي به محرومیت به عنوان بخشـي از
ماهیت زيستي انسانها بروز ميکند .در صورت تع یهشدن سازوکارهای نهـادين مـؤثری
چون انتخابات و اعتصابات آرام ،احتمال بیشتری وجود دارد که نارضـايتيها بـه صـورت
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تغییر رأی نمود پیدا کند (سیفزاده وگلپايگـاني .)249 :1388 ،محورهـای اصـلي نظريـۀ تـد

رابرت گر را بدين ترتیب ميتوان توضیح داد:
الگوی نظری محرومیت نسبی تد رابرت گر

نظريۀ تد رابرت گر در حقیقت به عنوان برداشتي عامتر از نظريۀ «محرومیت نسـ ي»
ديويس قابل ارزيابي است .آنچنان که اشـاره رفـت ،معنـای اساسـي محرومیـت نسـ ي،
شکاف و فاصلهای است که فـرد میـان تواناييهـا يـا امکانـات و توقعـات تـويش تصـور
ميکند .بر اسام نظر رابرت گر در کتـای «چـرا انسـانها شـورش ميکننـد » نارضـايي
اجتماعي ،ناشي از میزان و شدت احسام ناکامي نس ي در میان گروههای گونـاگون هـر
جامعه است .به عالوه ادعای گر حاوی اين پیـام اسـت کـه تاکتیـ برتـورد بـا منـابع
سرتوردگي ميتواند به تعـديل و يـا تشـديد ايـن کیفیـت و کمیـت بینجامـد .مقايسـۀ
دستاوردها با فرصت پاداش و بیم از مجازات در تعیین نوع اقدام مؤثر اسـت .بـه موجـب
اين فرضیه ،هرچه سرتوردگي شديدتر باشد ،کمیت عکسالعمل شديدتر تواهـد بـود و
اين نارضايتي گسترده است که انگیزههايي را برای تشونت جمعي فراهم مـيکنـد (گـر،
 .)49 :1378گر ،سه نوع اصلي ناکامي و يـا سـرتوردگي را بررسـي کـرده اسـت :نخسـت
ناکامي ناشي از کاهش امکانات که در آن ،توقعات ثابت باقي ميمانند و ميتوان از آن به
عنوان محرومیت نزولي ياد کرد (مرادی)183 :1384 ،؛ دوم ،محرومیت آرزومندانـه ناکـامي
ناشي از افزايش توقعات که در آن ،امکانات نس تاً ثابت هستند .جامعهای کـه در معـرض
تحوالت فرهنگي و عرضۀ شیوههای جديد زندگي قرار ميگیرد ،معموالً دچار اين ناکامي
ميگردد؛ سوم ،ناکامي روزافزون که در آن توقعات افـزايش و امکانـات کـاهش مييابنـد
(مشابه نظريۀ ديويس) (بشیريه .)63 :1381 ،در عین حـال بـرای ايجـاد حـس محرومیـت
نس ي در جامعه ،دو شرط الزم و کـافي ادراک نـابرابری و ارزيـابي نـابرابری بايـد وجـود
داشته باشد:
الف) ادراک نابرابری :وجود نابرابری واقعي و عیني در جامعه بـرای پیـدايش احسـام
محرومیت نس ي در جامعه ،اهمیت کمتـری نسـ ت بـه ادراک نهنـي و ارزيـابي نهنـي
نابرابری دارد؛ زيرا تا وقتي مردم از نابرابری ت ـر ندارنـد ،از آن ناراحـت نميشـوند .امـا
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ادراک نابراب ری بیش از هر چیز تابع دو عامل است :قدرت و توانايي درک و امکان ادراک
(امکان مشاهده ،امکان کسب اطالعات).
 قدرت ادراک :قدرت ادراک نـابرابری ميتوانـد توسـ مکانیسـمهای آموزشـي وآگاهيدهنده مانند مدرسه ،مسافرت ،مـذهب و وسـايل ارت ـاط جمعـي تقويـت
شود .اما قدرت ادراک به تنهايي برای درک نابرابری کافي نیست.
 امکان ادراک و مشاهده :ادراک نـابرابری همـراه بـا ايجـاد شـرايطي بـرای ادراکنابرابری تقويت ميشود .مـرالً افـزايش تمـام انسـانهای فقیـر بـا انسـانهای
ثروتمند و ديدن تانهها و ويال و ماشینهای مدرن آنها ،امکان درک نـابرابری را
باال ميبرد.
ب) ارزیابی نابرابری :احسام محرومیت نس ي وقتي به وجود ميآيد که انسان تود را
با ديگران مقايسه کند .انسان تود را با وضعیتي که به او نزدي است ،مقايسـه ميکنـد
(رفیعپور.)83 :1377 ،
محرومیت نسبی چگونه شکل میگیرد :گر در يکي از آثار تود ،مقیامهای مربوط بـه
محرومیت مستمر و محرومیت کوتاهمدت را که تعیینکننـدۀ میـزان عظمـت کشـمکش
مدني هستند مشخص ميکند .اين مقیامها با استفاده از انواع شـاتصهای اجتمـاعي بـه
کار گرفتـه شـده در ارلـب پژوهشهـای دانـش اجتمـاعي سـاتته شـدهاند .شـاتصهای
محرومیت درازمدت ع ارتند از )1 :ت عیض اقتصادی  )2ت عیض سیاسي  )3جـدايي بـالقوه
که شاتصي است برای مشخص کردن اهمیت «گروههای نژادی يا منطقـهای کـه از لحـا
تاريخي جدايي طل ند»  )4وابستگي کشور مورد نظر به سرمايههای تارجي  )5شـکافهای
مذه ي و  )6فقدان فرصت تحصیلي (کوهن.)275 :1383 ،
گر برای برشمردن مقیامهای محرومیت کوتاهمدت به برتي شاتصهای اقتصـادی
آن زمان اشاره ميکند ،از جمله :تورم سالهای  1960تـا  1963در مقايسـه بـا سـالهای
 1958تا  1961و يا تولید ناتالص ملي سالهای  1960تا  1963در مقايسـه بـا سـالهای
دهۀ  1950و يا شراي بد اقتصادی سالهای  1960تـا  1963کـه شـامل عـواملي ماننـد
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«کاهش محصول رالت»« ،بیکاری» و يا «محدوديتهای جديد اعمالشـده از سـوی رژيـم

برای مشارکت و نمايندگي سیاسي» ميشد (کوهن.)275 :1383 ،
آنچنان که توضیح داده شد ،محرومیت نسـ ي يعنـي درک تفـاوت میـان انتظــارات
ارزشـي و تواناييهای ارزشـي افراد که ممکن است بر اسام مقايسۀ وضعیت فعلـي فـرد
با گذشتۀ تود ،آرمانهای انتزاعي يا معیارهايي که توس ي ره ر يا ي گـروه مرجـع
طراحي شده است (ايـدئولوژی) و ارجاع به گروههای ديگر ،شـکل گیـرد (گـر.)54 :1378 ،
هرچه شکاف میان واقعیتهـای اجتمـاعي فـرد بـا انتظـارات ارزشـي وی بیشـتر شـود،
احسام محرومیت بیشتر ايجاد ميگردد .ال ته در برتي مواقع ممکن است شکاف میـان
واقعیتهای اجتماعي فرد با انتظارات ارزشي وی ،مابهازای واقعي و تارجي نداشته باشد.
در اين صورت شکاف متصوره ،امری موهوم و تصوری اسـت .امـا بـه هـر حـال واقعیـت
شکاف و يا وجود توهم معطوف به شکاف ،مانع اقدام نميشود.
با توجه به شراي باال ،بحث مـورد نظـر مـا در ادامـۀ مـتن تـأثیر تغییـر و تحـوالت
اجتماعي دوران هشتسالۀ رياست جمهوری محمود احمدینژاد در ايجاد و تقويت نوعي
حس محرومیت نس ي و ايجاد تمايل در اکرريت تودههای جامعـه و قشـر تاکسـتری در
رأیدهي به حسن روحاني است.
شکلگیری محرومیت نسبی در دوران دولتهای نهم و دهم
الف) ادراک و ارزیابی نابرابری بین سالهای  1384تا 1392

با استناد به آمار و اسناد موجود ،از منظر فرضي به نظر ميرسد که با وجـود اتفاقـات
رخداده در دوران رياستجمهوری محمود احمدینژاد ،شراي پیشآمده در جامعـه ،هـم
به «افزايش قدرت ادراک» و هم «امکان بیشتر مشاهده و ادراک نابرابری» بخشي از جامعه
انجامید .از منظر نظريۀ محرومیت نس ي تد رابرت گر  -که در بخشهای ق لي بـه ابعـاد
گوناگون آن پرداتته شد  -وجود اين دو شـرط الزم و کـافي ميتوانـد بـه عـاملي بـرای
ايجاد احسام محرومیت ت ديل شود .در اين رابطه آنچنان که اشاره شد ،تغییر روحیه و
باور عمومي و ايجاد اين انگاره در افکار عمـومي کـه ثـروت و رفـاه در جامعـه بـه شـکل
عادالنه توزيع نشده و روندهای حاکم بر اين بازتوزيع الزم التغییرنـد نیـز در شـکلگیری
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محرومیت نس ي يادشده ،نقش متغیر واسطهای را بازی کرد .به طور مرال وجـود فاـای
ارزشي م ني بر اينکه اقتصاد و پول به يـ ارزش اجتمـاعي ت ـديل شـده باشـد ،عامـل
مهمي در تسهیل احسام محرومیت دارد .در جوامعي کـه بـه ارزشهـای قاـاگرايانه بـه
عنوان ارزشهايي مهم بها داده ميشود و جوامعي که به ارزشهای قدرگرايانه تلیفـهاللهي
در تولید ثروت و قدرت به عنوان ارزش توجه ميشود ،بـا دو شـراي محیطـي و يـا متغیـر
واسطهای متفاوت روبهرو ميشوند که به دو شکل متااد عمل ميکند (سیفزاده و گلپايگـاني،
.)253 :1388
با استناد به اين مقدمۀ نظری ،مشخص ميشود که با وجود تداوم روندهای شکلگرفته
در دوران هشتساله رياستجمهوری هاشمي رفسنجاني کـه بـا حکمرانـي بوروکراتهـای
عملگرا همراه بود و نوعي تغییر در فاای ارزشي جامعه را همراه شد ،در دوران اصـالحات
و نیز دوران رياسـت جمهـوری محمـود احمـدینـژاد ،شـراي عمـومي جامعـه از فاـای
قناعتمحور ،ارزشي و آرمانگرايانه دوران ابتدايي انقالی بسیار فاصله گرفت(.)1
آنچه در دوران هشتسالۀ اصالحات رخ داد نیز تداوم همـان مسـیر بـود بـا افـزودن
اليهها و سطوحي جديد از ارزشهای متجددانه که بالط ع فاصله و تمايز آنها با ارزشهـا
و انگارههای دهۀ اول انقالی انکارناپذير بود و ال تـه کـه بخشـي از کـارگزاران اصـالحات
جديد ،تود مديران و شخصیتهای تأثیرگذار ابتدای انقالی بودند که با بازگشت و حتي
پشیماني از مسیر گذشته ،راهي نو و طريقي جديد منط ق با اقتاـائات دنیـای مـدرن را
مدنظر داشتند .آزادیهای سیاسي و اجتماعي ،تساهل و تسامح فرهنگـي و سـادهگیـری
در برابر ورود ارزشها و س زندگي رربي به جامعۀ ايرانـي کـه همزمـان بـود بـا مـوج
انتشار روزنامههای منتشرشده در فاای پس از دوم تـرداد و نیـز ورود تـدريجي امـواج
ماهوارهای و نیـز برقـراری ارت اطـات اينترنتـي ،بسـتری را فـراهم ميسـاتت کـه ورود
انگارههای ارزشي و فرهنگي رربي به داتل کشور ،سادهتر و راحتتر محقق شود.
در چنین فاايي شاهد درونيشـدن و نهادينـهشـدن انگارههـای فرهنـم مصـرفي و
مادی رربي در جامعۀ ايراني هستیم .اصالت يـافتن «لـذت» و «پـول» و «مصـرف» کـه در
زندگي رربي در جامعۀ سرمايهداری به رسـمیت شـناتته شـده ،بـه زنـدگي بخشهـای
مختلف جامعۀ ايراني بهويژه ط قۀ متوس شهری راه مييابد و نسل جوان و نوجـوان در
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شراي جديد در معرض سیل ورود محصوالت فرهنگي و ارزشي رربي به جامعـۀ ايرانـي

است .اين در حالي است که مديران فرهنگي و سیاستگذاران از آمادگي چنـداني بـرای
مواجهه با وضع جديد روبهرو نیستند.
در دوران هشتساله محمود احمدینـژاد نیـز رونـد يادشـده در مسـیر تـود تغییـر
چنداني نميبیند که اتفاقـاً کاتالیزورهـايي را نیـز همـراه ميبینـد .از يکسـو ورود سـیل
درآمدهای نفتي به داتل کشور در ابتـدای دوران احمـدینـژاد ،زمینـهای را بـرای ورود
کمسابقۀ کاالهای تارجي و از جمله محصوالت مرت با س زندگي به داتـل کشـور
فراهم ميسازد .در اين سالها در عین حال شاهد باالرفتن کمسـابقۀ سـفرهای تـارجي
گردشگران ايراني هستیم به کشورهای همسايه از جمله ترکیه ،تايلند و امـارات متحـده
عربي( )2برای تفريح و لذتجوييهايي که بخش عمدهای از آنهـا تـارج از چارچویهـای
رسمي فرهنگي و ارزشي نظام اسالمي هستند .در چنین فاايي ،جامعه رونـد و سـمت و
سويي پیدا ميکند که نه تنها الزاماً با فاای اصولي دهۀ اول انقـالی همسـو نیسـت کـه
بهويژه در میان ط قۀ متوس شهری و اقشار مرفهتر جامعه به تدريج گسستهای جـدی
با بسیاری از «ارزش»ها و «بايسته»های مورد تأکید نظام و انقالی مييابد.
دو موج نظرسنجيهای «پیمايش ارزشها و نگرشهای ايرانیان» که سـالهای 1379
و  1382انجام شدهاند ،يافتههای درتور توجهي بـرای سـنجش گرايشهـا و انگارههـای
ارزشي گروهها و ط قات مختلف اجتمـاعي سـاکن در کشـورمان دارد (رضـايت از زنـدگي و
ارزيابي اجتمـاعي .)26 :1382 ،از جمله در جداول زيـر ،میـزان رضـايت از اوضـاع اقتصـادی
کشور در سال  1382برآورد شده که با وجود رونق اقتصادی ايجادشده در سالهای پس
از جنم ،الزاماً رونق يادشده به افزايش رضايت از وضع اقتصـادی نینجامیـده کـه حتـي
کاهش رضايت را نیز به همراه داشته است:
جدول  -1میزان رضایت از وضع اقتصادی سال 1382
میزان رضايت

1382

کم

70.5

تاحدودی

25

زياد

4.6
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در جداول بعد نیز با عنوان «تحلیل عامل گويههای رضايت از زندگي» ،تحلیلگـران بـا
استفاده از جدول به تحلیل میزان رضايت ايرانیان در قالـب سـه حـوزۀ رضـايت فـردی،
رضايت مالي و رضايت اجتماعي اقتصادی دست زدهانـد (هويـت قـومي و باورهـای اجتمـاعي،
 .)1382در جدول زير که بحث رضايت از وضع مالي در سه برهۀ زماني پـیش از انقـالی،
دورۀ سازندگي و اصالحات مورد اشاره قـرار گرفتـه ،ميتـوان مشـاهده کـرد کـه سـطح
نارضايتي به طور مشهودی در سالهای اصالحات نیز نس ت به سازندگي افزايش داشـته
است ،هر چند اين افزايش با نوساناتي همراه بوده و در سالهای پاياني اصالحات نسـ ت
به سالهای آرازين آن ،سطح نارضايتي قدری کاهش داشته است.
جدول  )2میزان رضایت از وضع مالی در سالهای  1353تا 1382
1353

1375

1379

1382

ناراضی

20

11.7

22

19.4

رضایت نسبی

54

45.3

22.5

36.3

راضی

25

42.6

55.4

44.3

در جدول زير نیز ميبینیم که با افزايش میزان تحصیالت ،سطح نارضـايتي در میـان
گروههای تحصیلي مختلف جامعه افزايش مييابد.
جدول  -3سطوح رضایت فردی برحسب گروههای تحصیلی در پیمایش سال 1382
بیسواد

ابتدایی

راهنمایی و

دیپلم و

دبیرستان

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس
و دکتری

راضی

35.2

26.6

18.2

15.8

15.4

9.6

رضایت نسبی

36.2

30.1

36.7

35.4

33.1

30.1

ناراضی

28.7

33.3

45.1

48.7

51.5

60.2

همچنین مطابق پیمايش سال  ،1382رضايتمندی منـاطق توسـعهيافتـه نسـ ت بـه
مناطق کمتر توسعهيافته ،کمتر است .در حقیقت وضع اقتصادی بهتـر مـردم در منـاطق
توسعهيافتهتر منجر به سطح باالتر رضايت آنها نشده است.
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جدول  -4میزان رضایت از اوضاع اقتصادی کشور
برحسب سطح توسعهیافتگی مناطق کشور (پیمایش )1382
کم

متوسط

زیاد

توسعهیافته

72.3

24.2

3.6

توسعهنیافته

58.3

29.2

12.5

اما در کتای «رضايت اجتماعي در ايران» نیز سلسله نظرسـنجيهايي بـرای دسـتیابي
به ي برآورد در ارت اط با وضعیت رضايت اجتماعي در ايران ارائه شده اسـت کـه قابـل
توجه است .صرف نظر از جنسیت پاسخدهندگان که در اين جدول تفکی شـده ،آنچـه
اهمیت دارد سطح پايین رضايت عمومي است که در نوع تود قابل تأمل به نظر ميرسد.
جدول  -5شاخص رضایت اجتماعی
مرد

زن

ناراضی

14.9

12.4

تاحدی راضی

59.9

61.1

راضی

25.2

26.5

(محسني و صالحي)199 :1382 ،

دربارۀ احسام نارضايتي از وضعیت موجود در سالهای دولتهـای نهـم و دهـم ،بـا
وجود توقف بسیاری از پیمايشهای دولتي از جمله «ارزشها و نگرشهای ايرانیـان» کـه
دو موج آن در دوران اصالحات عملیاتي شد و نیز توقف روند ارائۀ آمار و اطالعات توس
نهادهــای دولتــي ،اطالعــات میــداني زيــادی در دســت نیســت .بــا وجــود ايــن ،معــدود
گزارشهايي از انجام نظرسنجي در اين سـالها وجـود دارد .از جملـه نظرسـنجي مرکـز
پژوهشهای مجلس که در ماه آبان و آنر سال  1389دربـارۀ طـرح هدفمنـدی يارانـهها
انجام شد .نتايج نظرسنجي نشان ميداد که نزدي به پنجاه درصد مردم تصـور داشـتند
که اجرای اين طرح اقتصادی توس دولت محمود احمدینژاد به ي

«نارضايتي عمومي»

منجر تواهد شد .اين نظرسنجي در سي استان انجام شده بود( .)3در ي پیمايش ديگـر
که در سال  1390در تهران انجام شده ،سنجههای مرت بـا فرهنـم عمـومي آزمـوده
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شده است .اين پیمايش نشان داده است که بیشتر افراد ( 63درصد) بر اين تصـورند کـه
زندگي سختتر ميشود .از ديد اين گروه ،زنـدگي در تهـران بـا سـختي همـراه اسـت و
نس ت به گذشته سختتر ميشود .وقتي در کنار ايـن افـراد 15 ،درصـد از افـرادی قـرار
ميگیرند که تصوری از آيندۀ زندگي در تهران ندارند و نميدانند با چـه نـوع زنـدگي در
تهران روبهرو تواهند شد ،پیچیدگي موضوع بیشتر هم ميشود( .)4مؤلفه ديگر ،شـاتص
امید به آينده نیز در نس ت با نظرسنجي سال  1382وضع مشابهي دارد .در اين تحقیـق
هم روشن شده که بیشتر ساکنان تهران بر اين باورند کـه در آينـده ،فاصـله ط قـاتي در
تهران افزايش تواهد يافت .با مراجعه به تحقیقات ديگر ،باز هم ميتوان به فهرست ايـن
دادهها افزود .گويا گريزی از پذيرش اين موضوع نیست.
به کالمي ديگر ،باارزش شدن ثروت و گسترش نابرابری در سالهای پـس از انقـالی
مخصوصاً سالهای  1368تا  1376که تالش بـرای سـازندگي زيرسـاتتهای اقتصـادی
ايران همراه با تصوصيسازی صورت گرفت ،باعث بااهمیـت شـدن پـول و ثـروت شـد و
تداوم روند آن در میانه سالهای  1376تا  1392که فاا برای ورود آموزهها و انگارههای
ارزشي ریر بومي و س زندگي رربي در جامعه با تسهیل روندهای ارت ـاطي بیشازپـیش
فراهم شد ،باعث با اهمیت شدن ثروت و پول به عنوان يـ ارزش در جامعـه ميشـود .در
چنین شرايطي حتي به ود و رونق اقتصادی نیز نميتوانـد بـه افـزايش رضـايت اجتمـاعي
بینجامد که برعکس آنچنان که آمارهای جداول يادشده نشان دادنـد ،در دوران اصـالحات،
سطح نارضايتي در جامعه افزايش داشته است .متأسـفانه آمـار دقیقـي از دوران دولتهـای
نهم و دهم در دست نیست ،اما همانطوری که در ادامه تواهید ديد ،تمـام شـواهد و نیـز
معدود دادههای آماری حکايت از تشديد نارضايتيها در هشتساله اتیر دارد.
ب) چگونگی شکلگیری نابرابری و بروز نارضایتی طی سالهای  1384تا 1392

چنانکه در چارچوی نظری گفته شد ،نابرابری صرفاً شرط الزم نارضايتي است .فعال
شدن نابرابری به صورت نارضايتي نیازمند شرط کافي تغییرات ارزشي نیز هسـت .حتـي
ممکن است نابرابری به عنوان ي واقعیت در جامعه وجود داشته باشد و يـا بـه عکـس،
احسام محرومیت در جامعه امری صرفاً نهني باشد .با اين حال افزايش ادراک نـابرابری
به واسطه عوامل زير قابل حصول است:
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 -1افزایش امکان ادراک نابرابری در سایه گسترش سطح آموزش

يکي از مهمترين عناصر درک نابرابری در سطح جامعه ،توسعۀ آموزش است .در سال
 1355جمعیــت باســواد کشـور 12877000 ،نفــر بــوده اســت کــه در ســال  1360بــه
 17446000نفر ،در سال  1365به  23913000نفـر ،در سـال  1375بـه 41582000
نفر ( 79/2درصد) و در سال  1392به  57300000نفر رسـیده اسـت .آمـار يادشـده از
افزايش چشمگیر جمعیت باسواد به صورت مداوم طي سالهای پـس از انقـالی حکايـت
دارد که اين میزان ،روند افزايشي حدود  93درصدی را نشان ميدهـد( .)5آمـوزش عـالي
نیز از دهۀ دوم انقالی شروع به گسترش نمود ،به طوری که در طول دو برنامۀ پنجسـاله
اول و دوم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگـي  1372-1368و  ،1378-1374تعـداد
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به دن ال کاهشهايي کـه در دهـۀ اول انقـالی پیـدا
کرده بود ،از  102دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي در سال  ،1367به  270مورد در سال
 1378-1377و با جهشي بيسابقه و قابل توجـه بـه رقـم  2515مـورد در سـال 1392
افزايش مييابد( .)6موج افزايش دانشگاهها و دانشجويان در سـالهای دهـه  ،1380رونـد
افزايشي چشمگیرتری نیز داشته که حکايت از فربهشدن هر چه بیشتر جامعۀ دانشگاهي
کشور دارد.
به طور کلي گسترش سواد ،آمـوزش و پـرورش عـالي در کشـور ،بـهويژه در سـالهای
 1384تا  1392که شاهد رشد کمّي کمسابقه تعداد دانشجويان و مراکز آمـوزش عـالي در
کشور هستیم ،تا اندازه زيادی آگاهيهای عمومي را گسترش داده ،زمینۀ ادراک نابرابری را
باال برد .با افزايش سطح آموزشي ،ط یعي است که به تدريج سطح توقعات آنان و انتظـارات
افراد برای برتورداری از امکانات اقتصادی اجتماعي و رفاهي رو به فزوني ميگذارد.
تیل عظیم فارغالتحصیالن دانشگاهي در سالهای انتهـايي دهـۀ  1380کـه از قاـا
زمینه چنداني برای يافتن شغل در زمینۀ تحصیلي تـود و ال تـه مطـابق بـا انتظارشـان
نميديدند ،همراه با ناامیدی نس ت به دستيافتن به انتظارات در آيندۀ نزديـ و حتـي
دور باعث ايجاد محرومیت نسـ ي در میـان دانشـجويان شـده بـود .افـزايش بـيسـابقۀ
مهاجرت دانشجويان و فارغالتحصیالن دانشگاهها به آن سوی آیها ،برتاسـته از همـین
ناامیدی و چشمانداز م هم آنهـا از آينـدۀ تـود بـود .در نهايـت بايـد بـه فاـای منفـي
دانشگاهها و دانشجويان طي هشت سال گذشته ،مخصوصاً بعد از وقايع پس از انتخابـات
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رياستجمهوری  1388علیه دولت و بهويژه شخص ريیسجمهور وقت اشاره کرد؛ فاای
رواني بسیار منفي که القای محرومیت ميکرد .در اين زمینـه اههـارات يکـي از مقامـات
مسئول قابل توجه است که چندی پس از انتخابات رياستجمهـوری  ،1388ت ـر از آن
داد که حـدود هفتـاد درصـد دانشـگاهیان ،مخـالف رأیآوردن احمـدینـژاد بودهانـد(.)7
متأسفانه در سايۀ ناکارآمدی برتي نهادها و رفلت برتي مسئوالن ،تالش چنداني بـرای
اقناع ترديدهای شکلگرفته در میان برتي اقشار و به طور مشـخص دانشـگاهیان انجـام
نگرفت و دلسردی يادشده با ترديدهايي همراه شد که فاا برای ايجاد محرومیـت نسـ ي
يادشده فراهم گشت.
 -2فاصله میان درآمدها و هزینهها

آمارها نشان ميدهد که در سالهای گذشته همزمان با افزايش درآمدها و هزينههای
تانوارهای ايراني ،فاصله میان درآمدها و هزينهها يا بـه ع ـارت ديگـر« ،کسـری بودجـه
تانوارها» نیز در حال افزايش بوده است .کسری بودجۀ تانوارهای ايراني در سـال 1381
به میزان  244هزار تومان بود که معادل  6/1درصـد ميشـد .يعنـي از کـل درآمـدهای
تانوار ايراني در اين سال ،میزان  6/1درصد آن قابل تحقق ن ود و تانوار برای ج ران آن
مج ور بود يا از پسانداز تود استفاده کند يا از برتي هزينههای تود صـرف نظـر کنـد.
پس از سال  1381اين کسری بودجه تا حدودی به ود يافـت ،بـه طـوری کـه بـا پايـان
دولت اصالحات و در سالهای  1384و  ،1385کسری بودجه تانوار هم از لحا مقـدار
و هم از لحا درصد کم شده بود .به عنوان مرال در سال  ،1384کسری بودجـه تـانوار
تقري اً  51هزار تومان شده بود که درصد آن نیز کمتر از ي درصـد بـود .ايـن رونـد در
سال  1385نیز ادامه داشت .اما از سال بعد يعني  ،1386کسری بودجه تانوار مجدداً در
مسیر صعودی افتاد و تقري اً هر سال ،هم مقدار و هم درصد آن ،با افـزايش مواجـه بـود.
بدين ترتیب درصد کسری بودجـۀ تانوارهـا نیـز از رقـم منفـي  0/2درصـدی در سـال
 ،1385به رقم منفي چهار درصدی در سال  1390رسیده است(.)8
در مجموع گزارشهای اقتصادی نشان ميدهد که عليررـم موفقیتهـای ابتـدايي و
دستاوردهای فوری طرح هدفمند کردن يارانهها برای به ود وضعیت اقتصادی تانوارهای
ايراني بهويژه در اقشار روستايي و شهرهای کوچ  ،به مرور زمان و با افزايش بار تـورمي
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به وجود آمده در اثر عوامل گوناگون ،همگوني میـان درآمـد و هزينـهها در میـان اقشـار

مختلف جامعه از میان رفته و باعث ايجاد احسـام محرومیـت نسـ ي در میـان آنهـا در
طوالني مدت شده است.
 -3توزیع نابرابر درآمد سرانه و ایجاد محرومیت نسبی

در کشور ما سهم ده بااليي (ثروتمنـدترين) بـه سـهم دهـ پـايین (فقیرتـرين)
عليررم به ود آن در طي سالهای برنامۀ چهارم ،به طور متوسـ طـي سـالهای اتیـر
بیش از  16/3بوده است که در مقايسه بـا ارقـام بینالمللـي توزيـع نـابرابر درآمـد را در
ده های حدی نشان ميدهد .نسـ ت دهـ بـاال بـه دهـ پـايین درآمـدی از میـان
کشورهای در حال توسعه در پاکستان  ،6انـدونزی  ،7/8تايلنـد  ،11/3ترکیـه  13/9و از
میان کشورهای پیشرفته در فرانسه  ،9سوئیس  8/9و آلمان  6/9است(.)9
بدين ترتیب عليررم افزايش درآمد سرانۀ ايرانیان طـي سـالهای رياسـتجمهـوری
محمود احمدینژاد ،با وجود شکاف درآمدی چشمگیر میـان ده هـای بـاال و پـايین و
سهم نابرابر اين ده ها از درآمد سرانه ،روند نـابرابری در برتـورداری از درآمـد سـرانه
تداوم يافت .با وجود اين برتي مؤلفههای اجتماعي ،روند ادراک نابرابری در جامعۀ ايران
را تشديد نمودند ،چنانکه بازتای نابرابری موجود که شايد پديدۀ جديدی نیـز ن ـود ،در
نهنیت عمومي تودههای ايراني به شکلي مااعف پديدار شد .شايد ت عات اين نابرابریها
در سالهای ق ل نیز بازتای تود را بر زندگي ايرانیان نشان مـيداد ،امـا اتفاقـاتي باعـث
ميشود بسیار بیشتر از ق ل و شـايد بـه شـکلي اررا شـده ،نـابرابری بـا ادراک عمـومي
جامعه پیوند تورد .مؤلفههايي که در ادامه ميآيند ،از جمله عواملي هستند که بـه ايـن
موضوع دامن زدند:
 جوالن لوکسگرایی و اشرافیگری افراطی و تشدید جلوههای بصری نابرابری :بهويژه باوجود نوسانات ارزی به وجود آمده در دو سال آتر دولت که فاا برای فعالیتهای رانتي
و داللي در حوزههای مسکن و ارز و طال و در نتیجـه ايجـاد ثروتهـای بـادآورده فـراهم
گشت ،ادراک و مشاهدۀ جلوههای بصری نابرابری نیز به شکلي مشهودتر میسر بود .ورود
کمسابقه و شايد بيسابقۀ اتوم یلهای بسیار لوکس در شهرها و جوالن آنها در تیابانها
آنگاه که با افزايش قیمت بيسابقۀ قیمت مسکن در اواس سال  1391همراه شـد ،ايـن
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ادراک نابرابری را سادهتر کرد .مشاهدۀ جلوههای افراطي زندگي لوکس و تجملي در ايـن
شراي شايد برای بسیاری اساساً به امری آزاردهنده و باعث درد و رنج ت ديل شده بود.
 اعتبارزدایی از وضع موجود در سایۀ افشاگری فسادهای چند هزارمیلیاردی :افشای پرآیوتای ات ار رسوايي مالي سه هزارمیلیاردی و انتشار ات اری م ني بر همکاری برتـي
متصديان دولتي با عوامل فساد ،تصور و ادراک عمومي از وضـع موجـود را بـا ابهامهـايي
جدی مواجه ميساتت و به اعت ارزدايي از وضع موجود دامن ميزد .در اين شـراي کـه
مشروعیت نظامهای تصمیمسازی دولتـي در معـرض ترديـد عمـومي قـرار گرفتـه بـود،
ناتودآگاه زمینۀ فهم نابرابری برای تودهها بیش از هر زماني تسهیل ميگشت.
 فضاسازی سیاسی و رسانهای علیه وضع موجود :بهويژه در اواتر دولت دهـم ،تصـويرهژمــون اکرــر رســانهها بیـانگر اقتصــادی بــود کــه در ســايه سیاســتهای رلـ دولــت
شکستتورده و در آستانه فروپاشـي قـرار دارد .هژمـوني رسـانهای علیـه دولـت ،تلقـي
يکدستي از وجود ناکارآمدی در روندهای موجود ارائه مـيداد و ادراک نـابرابری را بـرای
تودهها تسهیل ميکرد.
 ترویج ارزشهای زندگی جدید؛ رواج سبک زندگی مدرن و غربیی :در سـايۀ تحـوالتشکلگرفته در جامعه در سالهای دوران سازندگي و اصالحات ،رفتهرفته شکل جديـدی
از ارزشها و انگارههای معطوف به س زندگي در جامعۀ ايراني پديـدار شـد .بـا تحـوالت
زياد در ارت اطات و فاای مجازی و نیز شـ کههای مـاهوارهای ،فراينـد انتقـال ارزشهـای
يادشده به جامعه ايراني تشديد شد .در فاايي که ارزشهای جديد و س زندگي جديـد
معطوف به زندگي متجددانه در جامعه نهادينه ميشود ،انتظارات و تواستههای عمـومي از
زندگي نیز افزايش يافته و بدين ترتیب بسیاری از شراي که پیشتر بـرای تودههـا قابـل
تحمل ،پذيرفتني و حتي ايدهآل بود ،اينـ و در سـايۀ شـراي جديـد ،تحمـلناپـذير و
رنجآلود تصور ميشود .در حالي که وضعیت زنـدگي بسـیاری نسـ ت بـه سـالهای ق ـل
بسیار بهتر شده ،از آنرو که تصور عمومي از انتظـارات و ايـدهآلهـا همچنـان بـا واقعیـت
موجود فاصله دارد ،احسام محرومیت رو به تشديد ميگذارد.
 تغییر جایگاه گروههای مرجع :در جريان تحوالت شکلگرفته در جامعه ايرانـي طـيسالهای اتیر ،جايگاه گروههای مرجع نیز دستخوش تغییر و تحوالتي جدی شده است.
تغییراتي همچون تحوالت کمسابقه در دنیای ارت اطات در سالهای گذشـته کـه از آنهـا
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پیشتر صح ت شد و يا تغییر و تحوالت در تانوادههای ايراني از جمله زمینـههای تغییـر

گروههای مرجع بهويژه برای نسلهای جوان کشور بودهاند .به طـور مشـخص تحقیقـات
نشان ميدهد که نهاد تانواده ديگر همچون گذشته تنهـا گـروه مرجـع نیسـت و نقـش
گذشــته تــود را نــدارد (کاشي .)35 :1382 ،همچن ـین نسل جوان ديگر چندان تود را در
چارچوی هنجارهای گذشتگان تعريف نميکنـد و به دن ال گروههـای مرجــع جديــد و
الگوهای جديد زندگي برای تود است ،تا جايي که در جامعه میان جوانان و بزرگساالن
شـاهد کمتـرين اتفا نظر در زمینه فرهنم عمومي نظیر معاشرت ق ل از ازدواج ،ازدواج
با تويشاوندان ،نحوۀ گذران اوقات فرارت و رفتارهای مذه ي هستیم (ع دی و گودرزی،
 .)67 :1382حتي در برتي از زمینههای مراجع هنجاری جامعه شاهد چرتش جوانان از
روحانیت به اقشار ديگری نظیر استادان دانشگاه ،ورزشـــــکاران ،هنرپیشـــــهها و ساير
گروههای مرجع ریر تودی هستیم .نتايج تحقیقات نشان ميدهد که در سالهای اتیـر
جايگاه گروههای مرجع سنتي همچون تانواده و يا روحانیت در سلسلهمراتب گروههـای
مرجع تنزل يافته و گروههای مرجـع مـدرن همچـون رسـانهها و شـ کههای اجتمـاعي،
اساتید دانشگاه و ...جايگزين گروههای مرجع سنتي شده است .نکته قابـل توجـه اينکـه
اين گروههای مرجع مدرن به واسطه مرزبندی و تمايز جدی آنها با ماهیت ،سیاسـتها و
رويکردهای دولت احمدینژاد ،نقش زيادی در القای نابرابری و سیاهنمايي وضـع موجـود
داشتهاند و در روند شکل بخشـیدن محرومیـت نسـ ي در میـان اقشـار مختلـف بسـیار
تأثیرگذار بودهاند (ص وری.)48 :1390 ،
 -4افزایش تورم و سرخوردگی اقتصادی

فاصلۀ میان روند رو به افزايش تورم و نیز میزان افزايش درآمـدهای ثابـت ،مصـداقي
واضح و ملموم برای درک نابرابری توس عموم مردم است .از آنجا که حقـو ط قـات
پايین و متوس و میزان درآمد ماهانۀ آنهـا نرتـي ثابـت و مشـخص را نشـان ميدهـد،
قدرت تريد آنها نیز متناسب با درآمد آنها تعیین ميگـردد .بـا افـزايش تـورم مشـاهده
ميشود که کارمندان قدرت تريـد کاالهـای کمتـری را پیـدا ميکننـد .ايـن مسـئله را
ميتوان با مراجعه به افزايش حقو کارمندان به طور ساالنه با میزان نرخ تورم به شکلي
کامل درک کرد .آمارهای منتشرشده توس بان مرکـزی نشـان ميدهـد کـه در سـال
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 1391با وجود نرخ تورم  36/9درصدی ،افزايش دسـتمزد  18درصـدی در نظـر گرفتـه
شده و بدين ترتیب نزدي  19درصد اتتالف میان حداقل دستمزد و نـرخ تـورم وجـود
دارد( .)10از آنجا که میان درآمد گروههای جامعه اعم از کارمندان و کـارگزاران و افـزايش
حقو آنها در سال با افزايش تورم ،رابطۀ منطقـي وجـود نداشـت ،باعـث شـد کـه فـرد
کارمند و کارگر شکاف میان افزايش حقو و تورم را کامالً مشاهده کرده ،با مراجعـه بـه
بازار کاال هر روزه شاهد پايین آمدن و کاسته شدن ارزش پول تود باشد .همـین مسـئله
عاملي برای تقويت احسام محرومیت نس ي در جامعه و گرايش به سـمت ايجـاد پاسـخ
در مقابل وضعیت حاضر در جامعه بوده است .اين نارضايتي در برتـي افـراد جامعـه بـه
صورت رأی به جدیترين و مصممترين گرايش تغییر وضع موجـود در عرصـۀ انتخابـات
يعني حسن روحاني و حامیانش بازتای يافت.
 -5افزایش بیکاری و ایجاد محرومیت

با آگاهي از فرض نظـری م نـي بـر تـأثیر بیکـاری و ايجـاد گسسـتهای اجتمـاعي،
متأسفانه عليررم وعدههای متعدد و برنامـههای اعالمـي دولتهـای نهـم و دهـم بـرای
کاهش نرخ بیکاری تحوالت سالهای گذشته ،توفیق چنـداني در ايـن زمینـه بـه وجـود
نیامد .بـهويژه آنکـه در سـالهای اتیـر شـاهد مـوج فـارغالتحصـیالن مقـاطع مختلـف
دانشگاهي بودهايم که اين آماده ورود به بازار کار هستند ،اما اقتصاد آسیبديدۀ کشـور
هرفیت الزم برای پذيرش آنها را ندارد .ايجاد فاصله میان انتظـار برتـورداری از حـداقل
امتیازات اجتماعي چون مسـکن ،امـرار معـاش ،تشـکیل تـانواده بـا واقعیـت بیکـاری و
نداشتن حداقل امتیاز اجتماعي امرار معاش باعث ايجـاد احسـام محرومیـت نسـ ي در
میان جمعیت بیکار ميشود .در عین حال هر میزان تحصیالت دانشگاهي يادشده بیشـتر
باشد ،میزان محرومیت و قدرت ادراک اين شکاف میان انتظارات افزايشي کـه در نتیجـه
تحصیالت ايجادشده ،با واقعیتهای ارزشي جامعه بیشتر ميشود.

 / 86پژوهش سیاست نظری ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1395
جدول -6نرخ بیکاری کشور از  84تا 91
سال
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نتیجهگیری
در ايــن مقالــه تــالش شــد تــأثیر انتظــارات اقتصــادی در رأیده ـي در انتخابــات و
شکلگیری محرومیت نس ي با مراجعه به آمار و ارقام سالهای رياسـتجمهـوری دکتـر
احمدینژاد نشان داده شود .آمار و ارقام موجود نشان از آن داشت که محرومیـت نسـ ي
ناشي از امور اقتصادی ،مهمترين مؤلفۀ سو دهندۀ رأی مردم ايران به سمت اصليتـرين
گرايش پیگیر تغییر وضع موجود بود .صرف نظر از اينکه علتالعلل بحرانهای اقتصـادی
و ايجاد حس محرومیت ،سوء مديريت مسئوالن دولتي بوده و يـا تحـت تـأثیر مشـکالت
سیاست تارجي و تحريمها به وقوع پیوسته ،آنچه در سطح جامعه بازتای داشـته ،ادراک
نارضايتي و نابرابری بوده است .در راستای آموزههـای تئـوری روانشـناتتي محرومیـت
نس ي نس ت به رابطۀ میان عوامل اقتصادی و بروز احسام محرومیت نسـ ي ،شـاهد آن
بوديم که قدرت و توانايي ادراک در ايران طي سالهای گذشته از طر مختلـف و تحـت
تأثیر مؤلفههای گوناگون رو به افزايش گذارده است .گسترش سطوح مختلف آموزشي در
جامعه و گسترش فارغالتحصـیالن دانشـگاههای داتلـي و تـارجي در سـطوح مختلـف
آموزشي ،امکان ادراک نابرابری را افزايش داده بود.
از سوی ديگر مطالعه وضعیت جامعه طي دوران دولتهای نهم و دهم نشان ميدهـد
که از بین رفتن همـاهنگي میـان درآمـدها و هزينـهها در سـطح جامعـه باعـث تشـديد
احسام محرومیت نس ي شده است .هر چند دولتهای ريیسجمهور احمدینژاد تـالش
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کردند از طر مختلف همچون پرداتت يارانۀ نقدی ،سهام عدالت و يا مسکن مهر ،اقشار
بيبااعت و آسیبپذير را زير چتـر حمايـت تـود قـرار دهنـد و فاصـلۀ میـان درآمـد و
هزينهها را کاهش دهند ،بروز مشـکالت و تنشهـای اقتصـادی در سـالهای گذشـته از
جمله موج تورمي سال  ،1391آسیبهای سنگیني را به اقشـار بـيباـاعت و کمدرآمـد
جامعه وارد ساتت .در حقیقت فاصله میان درآمد و هزينه و فشارهای اقتصادی آنچنـان
بود که احسام محرومیت در میان بخش زيادی از اقشـار جامعـۀ ايـران بـه نسـ تها و
اشکال مختلف کامالً احسام ميشد.
بر اسام آمارهای مورد استناد قرار گرفته در اين مقاله به نقل از منابع رسمي ،کامالً
ميتوان دريافت که س قت گرفتن تورم از افزايش دسـتمزد سـالیانه ،چگونـه باعـث وارد
آمدن فشارها و آسیبهای زياد به ط قۀ متوس و پايین جامعه شده است .در عین حال
درک نابرابری توس ط قات پايین و متوس با مشـاهدۀ فاـای شـکاف ط قـاتي کـامالً
مشهود در جامعه ملمومتر مينمود .تصـوير يکپارچـه سـیاهي کـه رسـانههای عمـومي
داتل و تارج کشور از وضعیت اقتصادی کشور ارائه ميکردند و ترديدهای پايـان نیافتـه
پس از ناآراميهای سال  1388که مق ولیت دولت را تا حد زيادی تحت تأثیر تـود قـرار
ميدادند نیز ادراک نابرابری از طريق پذيرش روندهای نامطلوی تقويـت شـده و مجـاری
تحقق آن فراهم ميشد.
همچنین آنچنان که اشاره رفت ،ادراک نابرابری از طريق بررسي دو متغیر درآمدهای
ثابت و افزايش تورم برای اقشار جامعه راحتتر شده بود آنجا که حقو ماهیانـۀ ط قـات
پايین و متوس جامعه با نرخ ثابـت و مشخصـي رشـد ميکـرد و تـورم افسارگسـیخته،
پیوسته از قدرت تريد آنان ميکاهید .با افزايش تورم ،ارت اط منطقي میان قدرت تريـد
و حقو ماهیانۀ اقشار کارمند و کارگر جامعه هر سال بیشتر از بین رفته و بـر نارضـايتي
آنها افزوده است.
در عین حال آمار بیکاران نیز همزمان با رشد جمعیت فارغالتحصـیل از دانشـگاهها و
جوانان جويای کار رو به افزايش داشته ،چنانکه با توجه به ناتواني دولت در تأمین ابـزار
کار مناسب فارغالتحصیالن ،تیل عظیم نیروهـای آمـادۀ ورود بـه بـازار کـار ،شـراي را
تالف انتظارات تود برای ادامه زندگي ديده و همـین موضـوع بـه احسـام محرومیـت
بخش زيادی از جامعه منجر شده است.
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در نهايت تمام مؤلفههای يادشده به مراتب و سطوح متفـاوت ،زمینهسـاز و بسترسـاز

شکلگیری احسام محرومیـت نسـ ي در میـان بخـش زيـادی از جامعـۀ ايرانـي شـد؛
جامعهای که بر اسام آنچه در تئوری محرومیت نس ي گفته ميشـود ،بـا ادراک و فهـم
محرومیت نس ي ،دچار سرتوردگي شده و تواهان نشان دادن واکـنش اسـت؛ واکنشـي
که در اشکال ریر مسالمتآمیز تود و در شرايطي که مجاری الزم بـرای اعمـال نظـر از
طر قانوني و مسالمتآمیز ن اشد ،در کنشهای اجتماعي از ق یل شورش و ناآراميهـای
کور تود را نشان ميدهد .اما در شرايطي که در نظام جمهـوری اسـالمي ،سـازوکارهای
انتخاباتي بسترهای حداکرری را در راسـتای اعمـال نظـر تودههـا فـراهم کـرده ،در ايـن
انتخابات نیز آحاد جامعه از اين فرصت برتوردار بودند تا نظر و تحلیـل تـود از شـراي
پیراموني را از طريق کنش انتخاباتي بازتای دهند.
در شرايطي که اکرريت جامعه ،به ادراک محرومیـت نسـ ي رسـیده ،تغییـر شـراي
موجود ،نخستین گزينه پیش روی تودههاست .بدين ترتیب هر کس کـه منـادی تغییـر
وضع موجود باشد ،شانس پیروزی تود را افزايش ميدهد و آن کسي که ندای تغییـرش
باورپذيرتر باشد و انط ا بیشتری با تواستههای تودهها داشته باشد ،گـوی سـ قت را از
رق ا ميربايد.
در حقیقت مؤلفههای يادشده در قالب عوامل شکلدهنده به متغیر مستقل پـژوهش
يعني ايجاد حس محرومیت نس ي ،باعث آن شدند کـه تغییـر وضـع موجـود بـه عنـوان
مهمترين تواستۀ جامعه در قالب کنش انتخاباتي اکرريت مردم ايران ههور و بـروز پیـدا
کند .در انتخابات رياستجمهـوری يـازدهم ،هـر چنـد تعـداد زيـادی از کانديـداها هـم
پتانسیل تغییرتواهي داشتند و هم توانايي ادعای آن را داشـتند ،آن کـس کـه بـیش از
همه در رساندن صدای تغییر به تودهها موفق بود ،کسي ن ود جز حسن روحاني .او بیش
از سايرين ،هنر سیاستورزی را بلد بود و از تیم کارشناسي و کمپین ت لیغاتي سود بـرد
که توانستند با برکشیدن او که در ابتدای رقابتهـای انتخابـاتي ،شـانس چنـداني بـرای
پیروزی نداشت ،زمینهساز پیروزیاش شوند .روحاني در کوران رقابتهای انتخاباتي و در
مناهرههای صدا و سیما ،تصويری از تود به ايرانیان ارائه کرد که اکرريـت تودههـا را بـه
اين نتیجه رساند که روحاني ميتواند زمینهساز تغییر وضع موجود باشد .اينچنـین بـود
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که در نهايت در اتفاقي کمتر قابل پیشبیني ،حسن روحاني آن هم در مرحلۀ اول ،راهي
پاستور شد و بر کرسي رياستجمهوری نشست.
پینوشت
 .1تغییر فاای دوران ابتدايي انقالی و نیز دوران دفاع مقدم شايد آرـاز شـد بـا تحـوالتي کـه
ريیسجمهور وقت اک ر هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه معروف تـود در سـال  1369بـا
تع یر «مانور تجمل» ،کلید توردن آن را ت ر داد .آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه
آبـان مــاه ســال  69ابــراز مــيدارد« :اههــار فقــر و بیچــارگي کــافي اســت .ايــن رفتارهــای
درويشمسلکانه ،وجهۀ جمهوری اسالمي را نـزد جهانیـان تخريـب کـرده اسـت .زمـان آن
رسیده که مسئولین به مانور تجمل روی آورند .از امروز به تاطر اسالم و انقالی ،مسـئولین
وهیفه دارند مرتب و باوقار باشند» .روزنامـۀ جمهـوری اسـالمي در روز  19آبـان  1369در
صفحه نه تود ،با نکر جزيیاتي از تط ۀ نخست هاشمي رفسنجاني در نمـاز جمعـه تهـران
مينويسد« :بحث بر سر اين است که اسالم برنامه زنـدگي دارد و تمـام نیازهـای جسـمي و
روحي انسان را در نظر گرفته است .بر اين اسام ما در اسالم مأمور شدهايم بـه نقـد منـابع
ط یعي و تالش و کار .در بخش جمعکردن امکانات و ثروت گفتیم ،مطلـوی کفـاف حـدی
ندارد .در مصرف گفتیم که سه نظريه وجود دارد :افراط ،تفري و اعتدال .افراط و تفـري از
اسالم تارج هستند و اسالم دين وس اسـت .رياضـتطلبهـا همیشـه بودهانـد .ال تـه بـه
صورت ادعا و کمتر به صورت عمل و اسالم هم با آن م ارزه کرده است».
 .2اين وضعیت تا زمان افزايش نرخ ارز در سال  1391تداوم داشت .ر.ک :عصر ايران ،افزايش
سفر گردشگران ايراني به تارج از کشور 19 ،اردي هشت .1389
 .3اين نظرسنجي از معدود گزارشهای رسانهایشده افکارسـنجي در آن سالهاسـت کـه در
رسانهها منتشرشده و بازتای يافت.
 .4نتايج اين پیمايش در صفحه  12شماره  2705روزنامه اعتماد بـه تـاريخ  92/3/28انتشـار
يافته است.
 .5معاون منابع انساني و توسعۀ مديريت سـازمان نهاـت سـوادآموزی کشـور ميگويـد93« :
درصد از جمعیت کشور در گروه سني  10تا  49سال ،باسواد هستند» .پرويـز کـوثری بـا
بیان اينکه اين آمار ط ق آترين سرشماری آمار مسـکن در سـال  90بـه دسـت آمـده،

 / 90پژوهش سیاست نظری ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1395
اههار ميدارد« :اين در حالي است که میزان سطح سواد در گروه سـني  10تـا  49سـال
در سال  ،55نزدي

به  48درصد بوده

است» (ايسنا 8 ،دی .)1392

 .6به گفتۀ مديرکل دفتر گسترش وزارت علوم ،بـه طـور کلـي  2515دانشـگاه و مؤسسـه از
زيرنظامهای مختلف از دفتر گسترش آموزش عـالي ،مجـوز دارنـد« :تعـداد دانشـگاهها و
مؤسسات وابسته به وزارت علوم 318 ،مورد و تعداد دانشـگاهها و مؤسسـات وابسـته بـه
وزارت آموزش و پرورش که ت ديل به دانشگاههای فني و حرفـهای شـدهاند 107 ،مـورد
است .همچنین  28دانشگاه و مؤسسه مربوط به سـاير دسـتگاههای اجرايـي هسـتند .در
حال حاضر  569واحـد پیـام نـور و  740واحـد دانشـگاه علمـي کـاربردی بـا احتسـای
واحدهای پودماني در کشور فعال هستند .تعداد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ریـر
دولتي و ریر انتفاعي 344 ،مورد و تعداد واحدهای دانشگاه آزاد اسـالمي 408 ،مـورد در
شورای گسترش وزارت علوم به ث ت رسیده است( ».ايسنا 27 ،آبان .)1392
 .7در اين رابطه بر اسام آنچه سايت ت ری تحلیلي تابناک در تـاريخ  21آنر  1388منتشـر
ساتته ،ريیس نهاد نمايندگي مقام معظم ره ـری در دانشـگاهها ،حجتاالسـالم محمـد
محمديان اههار داشته است« :بر اسام آمارهای موجود ،هفتـاد درصـد دانشـگاهیان بـه
کسي رأی دادهاند که اکنون در رأم مديريت کشور نیست .بنابراين اين مسئله به نـوعي
دلسردی ايجاد ميکند ،زيرا کسي که به فردی رأی ميدهـد ،اگـر آن فـرد رأی نیـاورد،
دچار دلسردی ميشود».
 .8به نقل از گزارش «بررسي بودجۀ تانوار» منتشرشده توس بان

مرکزی در سال .1390

 .9به نقل از گزارش نظارتي معاونـت برنامـهريزی و نظـارت راه ـردی رياسـتجمهور کـه در
ت رگزاری مهر به تاريخ  3آبان  1391منتشر شده است.
 .10اين آمارها بر اسام گزارش ارائهشدۀ توس بان مرکزی کـه در رسـانهها منتشـر شـده
آمده است .از جمله ر.ک :ت ر آنالين 17 ،بهمن .1391
 .11اين جدول به نقـل از منـابع دولتـي توسـ ت رگـزاری مهـر در تـاريخ اول اردي هشـت
1392منتشر شده است.
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