
و علوم سياسي، دوره  247-266 صفحات،1388 پاييز،3، شمارة39فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

و چرخش راي در انتخابات دوم خرداد  1376محروميت نسبي

∗ زادهحسين سيف

و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاد گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

 حسن گلپايگاني
 استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه

)20/8/87: تاريخ تصويب–12/3/87:تاريخ دريافت(

:يدهچك

سير كنار عوامل تاث در ا،يو مذهبي فرهنگ،يياس گذار مهم  تدگري اجتماعي روانشناس يات مقاله از فرضين در

Ted Gurr) (اي بخش اعظمـيو اقتصادي اجتماعي سرخوردگير تاثري تفسيبرا  ييـر بـر تغ رانيـ از جامعـه

م 1376 آنان در دوم خرداديدهيرا ا. شودي استفاده زنياي، مدعا خصوصنيدر . اسـت يـر مقاله به شرح

عظيو ادراك اجتماعي اجتماعينارضائ لحـن موجب شـد تـاي نسبتي بر محرومي از جامعه مبنيمي بخش

 را به خود جلب كند، كه از برنامهي اجتماعاني از ناراضياريبسي آراي اصالح طلبانه خاتمشيو گرايانتقاد

دچكي بوروكراتياقتدارگرائ ا. شده بودندي نسبيتار احساس محروم عملگراها ننيدر  احـساس قـش راسـتا،

م اريو تاثياسيسيحتايي اجتماع،ي اقتصاديهايت توقعات افراد با واقعيا انتظارات يانفاصله  يجـاد آن در

و حتـي اجتماعي رفتارهاايويپرخاشگر( به اشكال مختلفي رفتار ييراتتغ  دادن بـه جنـاحيراي خـاص

م مورد) خاص م.رديگيبحث قرار هاري تفسي براي تئورينااتي توان از فرضيالبته ري دوره  استي مختلف

ايجمهور زيلاما بدل. استفاده كرد راني در ال،يدخيييرها متغ ياد حجم ي اقتـصاد يرات مقاله فقـط تـاثين در

راياجرائ-يياسستيريمد مي عملگراها بر .رديگي دادن دوم خرداد مورد بحث قرار

: واژگان كليدي
 قدرت-ي ادراك نابرابر-ي صعوديت محروم- آرزومندانهتي محروم-ي نزولتي محروم-ي نسبتيمحروم

ي نابرابريابي ارز-ادراك

                        Email: hseifzad@ut.ac.ir 66409595: فاكس مسئول مقاله*
.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده 
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 مقدمه
 دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفـسنجاني، نگـاه منتقدانـه آقـاي يدن به پايان رس با

و نو به تحوالت موجود ، موجـب 1376وانست در انتخابات دوم خردادتيو ييرتغيدخاتمي

به سود او شود به نحو. چرخش اكثريت آراء طيشعارهاي انتخاباتي وي كه ازييعوسفي بود

از جملـه بـا. را بـه سـود خـود جلـب كـرديو اجتماعياقتصاد...ي، فرهنگ،يياسسانيناراض

ميمحورهاي اعالمي شعار انتخابات  زي او، به موارد ايجاد عدالت اجتماعي،:اشاره كردري توان

و  و نقد، آزادي ديني، گسترش جامعه مدني، ايجـاد دولـت پاسـخگو، قانونمـداري آزادي بيان

ج  و قانون در  يـت بـه رغـم انكـه اكثر. مشاركت سياسي، محدوديت قدرت امعه،حاكميت نظم

س به عدالت اجتماعياجتماع-يفرهنگ-يياسشعارها  از يـدهدبيآسيهافيطي بود، اما اشاره

ننيشيپ"ي اقتصادليتعد"يسياست ها سويز را . خود جلب كرديبه

ياسيسي جنبش دوم خرداد را عامل نارضائ گيري يكي از علل اساسي شكل توانيم رچهاگ

ا تيير مـدديـام. بـودي متوسـطي از ظهور طبقه اجتماعي خود ناشزيني نارضائنيدانست، اما

آياجرائ-يياسس  ياسـتس ينـدهآتيـ موفقين بود كه با گسترش آموزش، بتواند برا اقتدارگرا

س. كندييروسازن يل،تعد اياسياما انسداد  بتوانـدي اجتمـاع شتازيـپييـروننيـ موجب شد تا

س . زنـد ونديپي اقتصادي خود را با خواست هاي اقتصادي اقشار ناراضيفرهنگ-ياسيخواست

ا  برونرفـتي راه را بـرا،ياسـيسيهـاي بـر نارضـائيگذاريه توانست با سرما يرونيندر عمل

كه با اشـار. هموار كنديياسسميطلبانه رژ اصالح  بـه تئـوريهدر اين مقاله سعي بر اين است

و روانشناختي در راي دهـي در به برخي علل اقتصادي محروميت نسبي در كنار داليل سياسي

تينا.انتخابات اشاره نماييم سه گفتار به .ميكنيميمقس مقاله را

تغياسـيسي در نارضـائيو نظـري مفهـومييارهـامع: اول گفتار ي الگـورييـو
يرفتار
سليـ تحلي براسيويديو منحنينده انتظارات فزاهي نظريلي طول تكم در يينوسـ تحـوالت

در اين تئوري، محروميـت نـسبي. خود را مطرح كردي نسبيت محرومهيدر جوامع، تد گر نظر

ميايتي موثر جامعه در تحوالت اجتماع محك احساس نارض  به نظـر گـر،اين. شودي محسوب

آن چـه"و"آنچه فرد دارد"نارضايتي عمدتاً حاصل شكاف تصوري غيرقابل تحمل است ميان

مي  و"كند استحقاق داشتن آن احساس ا". است كه داشته باشدليما" را دارد  يـن از متفرعـات

دوتويمهاييتكه نارضا ينستايهنظر طبنينهاد-يشكل مدن اند به . بروز كنديواكنش-ييعو

 اگر نارضايتي در جامعه در نتيجه احساس محروميت نسبي ايجاد گردد ممكـن گر،يديبه مالم

پييكاست در انتخابات به ( گفته بروز كندشي از دوشكل  در قالـب اعتـصابيشكل مدن)1:
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و عايارام به و يا يديـو ناامي ناكـامشيدر صورت افزا)2(كس، راي دهي به جريان مخالف

و حتي انقالبي، با راه حل هاي پرخاشگرانه مانند اعتصاب افراط،ي مدنيهااز راه از. شورش

طبي پرخاشــگري ناشــي،منظــر نظــر ايعــي از واكــنش ــراد مــستاصل شــده  اســت، كــهي اف

و فقـدان مفرّهـا در هنگام انباشت. ناكام مانده استي مدنيق از طر شانيهادرخواست ي ناكامي

طب،يمدن برييع واكنش به عنوان بخشي از ماهيت زيستي انسان ها در. كنديموزبه محروميت

بي موثرني نهادي شدن سازوكارهاهيصورت تعب و اعتصاب آرام، امگان يشتريـ چون انتخابات

كه نارضائ تغيوجود دارد پيراريي ها به صورت ا. كندداي نمود ي گفتـار، محورهـايندر دنباله

زينظر به شرح مري تد گر را .ميكني مطرح

گر-1  مدل محروميت نسبي
. انـد گفته شد، نظريه تدرابرت گر را عمدتاً در ادامه نظريه جيمـز ديـويس دانـسته چمتمكه

ديويس با ديدگاه اقتصادي محض، محروميـت نـسبي را عامـل بـزرگ رفتارهـاي غيرمتعـارف

ا. دانست مي دري، محدوده نظرينفراتر از  تد رابرت گر بـه عامـل انتظـارات فزاينـده انـسانها

ا. اشاره دارديسندبروز ناخر  در وضعيت فقدان محروميت واقعـي، انتظـاراتيحت ير، تفبنيبا

نظريـه روانـشناختي. تواند به عنوان عاملي در بروز رفتارهاي نامتعارف عمـل كنـديم ندهيفزا

و رفتا-سرخوردگي« كه مبناي نظريه محروميت نسبي اسـت ايـن» رهاي نامتعارف پرخاشگري

به اهداف باعث ايجاد رفتارهاي نامتعـارف ادعا را دارد كه عمدتاً سرخوردگي افراد در دستيابي

م  چه سرخوردگي شديدتر باشد بر شدتير تعبنياي وضعجهينت. شوديدر آنها  آنست كه هر

ك و  گـريبـه عـالوه، ادعـا. ردگي افزوده مـي شـود لعمل عليه منابع سرخواعكستيفيكميت

م يامستپنيايحاو به تعدي كه تاكتيك برخورد با منابع سرخوردگي ينايد تشدياولي تواند

كيتكم و بيم از مجـازات در تع يسهمقا. ينجامدبتييفو  نـوع يـين دستاوردها با فرصت پاداش

شد. اقدام موثر است العمـل يدتر باشد، كميـت عكـسبه موجب اين نظريه هر چه سرخوردگي

كه انگيـزه  و اين نارضايتي گسترده است  را بـراي خـشونت جمعـي هـايي شديدتر خواهد بود

.)49،ص1378رابرت گر،(نمايد فراهم مي

ي نسبتي محروميالگوها-2
و محروم تدرابرت سه الگوي عدم تعـادل زي ناشـ يـت گر  فهرسـتريـ از آن را بـه شـرح

:كند مي

كه انتظارات ارزشي يـكيم جادياي زماني نزولتي محروم: نزولي محروميت- الف  شود

 ارزشـي نـسبتاً رو بـه هـاي اما اين تصور وجود دارد كه توانـايي ماند، گروه نسبتاً ثابت باقي مي
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م و در عوض انتظارات افزايش ا. يابديكاهش گذاشته،  صورت، وضـعيت ارزشـي كـلتيدر

يد كاالهاي مادي، كاهش توان نخبگان سياسي در تـأمين جامعه ممكن است به دليل كاهش تول

و امنيت يا حل بحران   ارزشـي ممكـن اسـت بـه هاي همچنين افول توانايي. سقوط كندها نظم

كه اعضاي يـك يـا چنـد بخـش از جامعـه در تعـ  بـا ديگـر گـروه هـا بـر ارضدليل آن باشد

. كمياب در وضعيتي نامطلوب قرار گيرندهاي سرارزش

و انتظـارات ارزشـيدر: آرزومندانه يا بلندپروازنه محروميت-ب  ايـن حالـت آرزوهـا

 باشد كه پيش از اين نيز تـا حـدودي موجـودها بيشتر از ارزشييممكن است حاكي از تقاضا

و نظم سياسي. بوده است به عنوان مثال، تقاضا براي كاالهاي مادي بيشتر يا ميزان بيشتر عدالت

. از اين نوع محروميت باشدمي تواند به عنوان مصداقي

 محروميت صعودي برگرفته از الگوي ديويس اسـت كـه الگوي: محروميت صعودي-پ

و بيش پيوسته ارزشي مردم، انتظاراتي را دربـاره اسـتمرار ايـن و كم در آن بهبود طوالني مدت

مي.بهبود پديد مي آورد  ثير را بـه همـين تـأ توانـد فشار اقتصادي در يك اقتصاد رشد يابنده نيز

 كه بـا عـدم انعطـاف سـاختاري روبـرواي بارآورد، حتي طرح يك ايدئولوژي نوساز در جامعه 

.)83،ص 1384،يمراد(است همين تأثير را دارد

و كـاف براي  وجـود يـدباريـزي ايجاد احساس محروميت نسبي در جامعـه، دو شـرط الزم

و ارزيابي نابرابريادراك:داشته باشد  نابرابري

و عينـي در جامعـه بـراي پيـدايش احـساس وجود: دراك نابرابريا-الف  نابرابري واقعي

و ارزيابي ذهنـي نـابرابري زيـرا تـا. محروميت نسبي در جامعه كمتر مهم است تا ادراك ذهني

اما ادراك نابرابري بـيش از هـر. شوندكه مردم از نابرابري خبر ندارند از آن ناراحت نمييوقت

و توانايي درك؛و امكان ادراك: استچيز تابع دو عامل  امكان مـشاهده، امكـان كـسب(قدرت

).اطالعات
و هـاي توسـط مكانيـسم تواند ادراك نابرابري مي قدرت: ادراك قدرت•  آموزشـي

امـا. آگاهي دهنده مانند مدرسه، مسافرت، مذهب، وسايل ارتباط جمعـي تقويـت شـود

ن .يستقدرت ادراك به تنهايي براي درك نابرابري كافي

و مشاهده امكان•  نابرابري همـراه بـا ايجـاد شـرايطي بـراي ادراك ادراك: ادراك

و هـاي فقير بـا انـسان هاي مثالً افزايش تماس انسان. گردد نابرابري تقويت مي  ثروتمنـد

و ماشينها ديدن خانه ميهايو ويال .برد مدرن آنها امكان درك نابرابري را باال
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مياساحس: ارزيابي نابرابري-ب  خـود را هـاكه انسان آيد محروميت نسبي وقتي بوجود

مي. با ديگران مقايسه كنند  كنـد انسان خود را با وضعيتي كه به وضعيت او نزديك است مقايسه

.)83،ص1377 پور،عيرف(

و چگونگي شكل گيري اين احساس در افراد جامعهتعريف : محروميت نسبي

به عنوان برداشت بازي محروميت و حتـي تـضاد ميـان نسبي گران از وجود فاصـله،تعارض

و توانايي هاي ارزشي انسان تعريف مي شود .انتضارات يا توقعات ارزشي

راآن به اشاره از توقعات ارزشي منظور  دسته يا سطح از مطلوبيت هاسـت كـه فـرد خـود

ا. داندشايسته بدست آوردن يا حفظ آن ها مي به موارديندر اسـت كـه نظر معطـوفي رابطه،

س   اقتـصادي خاصـي احـساس مـي كنـد بـر اسـاسايوي فرهنگ،ياسيفرد يا گروه اجتماعي،

و پتانسيل مي هاييجايگاه ا بيند كه در خود اني لياقت داشتن دسته  از ارزشـها را دارد، كـه در

به تناسب گروه. زمان از آن محرومست مي باشد هايتوقعات ارزشي "مـثال. اجتماعي متفاوت
س در حوز مي تـوان شـامل دسترسـي بـه مناصـب سياسـي، برابـري،يياسه  توقعات ارزشي را

يير بازخواسـت پـذ يهـا، وجـود آزادي، كرامت انـسانيتسياسي با ديگر گروه هاي جامع، رعا

و تو.، امثال آن دانست...مسئوالن، مي  شامل دسترسيانتوقعات ارزشي در حوزه اقتصادي را

و كاري مناسب دانست به مسكن،ماشين،تفريحات، رفا و امنيت اقتصادي  ين،همچنـ.ه اقتصادي

و و انتظارات ارزشي در حوزه اجتماعي را مي توان برخـورداري از شـانيت اجتمـاعي توقعات

و غيره دانست و سمت و مورد قبول جامعه قرار گرفتن،كسب شانيت متناسب با شغل .احترام

و انتظارات ارزش از كه حـوزه تـصورات فـرد را مـي سـازد، سوي ديگر در كنار توقعات ي

نييواقعيت ها ا. مطـرح اسـت يـز در خصوص نقش واقعي فرد در اجتمـاع  خـصوص، يـن در

و سياسي از موارد قابل طرح است .جايگاه واقعي فرد در اجتماع از لحاظ اقتصادي،اجتماعي

چه شكاف ميان واقعيت هاي اجتماعي فـرد بـا انتظـارات الزم كه هر  زشـيار به ذكر است

مي گردد البته در برخي مواقـع ممكـن اسـت.وي بيشتر گردد، احساس محروميت بيشتر ايجاد

يو خـارجي واقعـيشكاف ميان واقعيت هاي اجتماعي فرد با انتظـارات ارزشـي وي مابـه ازا 

ا. نداشته باشد و تصوري صورت، شكاف متصوره امرنيدر  گـر،يديبـه كالمـ. استي موهوم

مثال مردم ممكـن اسـت بطـور.ن است اين احساس، احساسي كاذب باشد در برخي مواقع ممك

به انتظاراتشان احساس محروميت كنند، اما يك ناظر عيني آنان را نيازمند قلمداد  ذهني با توجه

ويتبهر حال واقع.نكند . شـودي وجود توهم معطوف به شـككاف مـانع اقـدام نمـاي شكاف

رايميتو حقانتيمسئله مقبول حل تواند ن. وهم باشدنياي برايه ا يـز گاه  يـن ممكنـست كـه

در. درك صحيح باشد از سوي ديگر، عكس اين قـضيه نيـز صـادق اسـت يعنـي كـساني كـه

كه از ديد يك ناظر حد اعالي فقر يا محروميت باشـد ممكـن اسـت آن  وضعيتي بسر مي برند
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من.وضعيت را ناعادالنه قلمداد نكنند و زلت گروه هاي ديگـر نزديـك مقايسه تطبيقي ميان خود

مي تواند روشن كننده وضعيت فرد باشد و شان شخص .به پايگاه

به با به شرايط باال،  دورانياجتماع تغييرات مستقل يير متغيركه تاثمي پردازيميبحث توجه

و تقويت احساس محروميتراهشت ساله رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني  بر ايجاد

و روي آور به گرايش جديديي برخي گروه ها نسبي به راي دهي  مطالعـه موضـوع اجتماعي

م . دهديخود قرار

ي اقتصادلي دوران تعدي موردمطالعه:ي نسبيت توهم محرومياتيواقع: گفتار دوم

كه در قسمت قبل بيان شد براي ايجاد محروميت نسبي در جامعـه مـي بايـست همان  گونه

و كافشرطدو و ارزيابي نابرابريادراك: داشته باشدوجودريزي الزم . نابرابري

ا يير متغ نقش البته  تغيير اخالق عمومي از پذيرش وضعيت موجـود اقتـصادي بـهي واسطه

 مهـم يار بـسزيـنضرورت تغيير وضع موجود در جهت رسيدن به وضعيت مطلـوب اقتـصادي

ازوري نقس كاتاليايطهواييردر واقع، متغ. ماست  ييـر طور خـاص، نقـش متغبه.دكنيميفاء را

بر( تغيير اخالق عموميياواسطه از حالت پذيرش شرايط موجود بدليل اين كه خواست خدا

به وضعيت مطلوب تـر  و تالش براي رسيدن به سمت تغيير شرايط موجود اين امر قرار گرفته

و اقتـصاد) براي زندگي  و رفـاه در باعث تغيير اخالق عمومي به سمت با اهميت شدن ثـروت

م س. گردديجامعه و نقش بلند پـروازيناتي چون مك كله لندبر اهمياسيروانشناسان ي امر،

. دارنديد تاكانهيواقعگرا

و روحيه سرمايه داري ماكس ا يـت اهم بـه وبر نيز در اخالق پروتستانتيزم  فـضا يـن نقـش

و مذهبييردر تفس. اشاره دارد تكليهاپاقـض" خـوانشاز او، تغييراخالق عمومي  محـور يـفو

حقهيپا-فلسفه قدر"بهسميس كاتولي"يفقه  غـرب توسـعه زوريكاتـالسميـ پروتستان"يمبنا-و

و عدم تاكيد بر جانشين خدا بودن انسان بـر. شد تفسير كاتوليك بدليل پذيرش شرايط موجود

و تالش انسان براي ساخت دنياي زيست خود براي سـعادتمند شـدن باعـث عـدم  روي زمين

و دوران سياه قرون وسطي گرديدپ در صورتي كه اخالق پروتستانتيزم علي رغم. يشرفت غرب

و دروني كردن آن  و سعي در پاك  تالش كرد با ايجاد قرائت جديـد رسـيدن بـه،حفظ مذهب

و كوشش انسان براي بهتر كردن وضعيت زندگي مادي افـراد ميـسر سعادت را از طريق تالش

مس،بنظر وبر. سازد و پيشرفت غرب گرديده است اين .ئله باعث گسترش سرمايه داري

به مباحث باال، نقش موثر متغ با ا يير توجه  دوگانهي بندهادر.مي گردد آشكارهمي واسطه

 دوران رياسـتدري الزم وكـاف شـرط دو ايـنقي مجمـل در خـصوص مـصاديبحثـهبـر،يز

و عوامل تقويت  يـنايهفرضـ. واهيم پرداخـتخـآن كننـده جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني
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س كه ايل تعد ياستگفتار آنست و هم امكاناتيش را افزا يران هم قدرت ادراك ملت  داده بود،

و ادراك نابرابر يشترب ازييرو فقـدان بازخواسـت پـذ،يياسبه انسدادستيبا عنا.راي مشاهده

سيسو وينوساز زاده،فيس(ياسي نظام  .) بخش اول: 1387از منتظر چاپيد،جدشيرايو توسعه،

در ايران بين سال هاي- الف و ارزيابي نابرابري  1368-1376 ادراك
و اسناد موجود، از منظر فرض با مي، استناد به آمار كه برنامه سازندگيبه نظر  مـوردي رسد

بهيجان رفسني عملگرايياسستيرياهتمام مد هم" قدرت ادراكشيافزا" هم امكان بيشتر"و

 گر،ي نسبيت محرومهياز منظر نظر. از جامعه منجر شده بودي بخش"و ادراك نابرابري مشاهده 

ا و كافنيوجود به عاملي برايي دوشرط الزم . محروميت تبـديل شـود جاداحساسيا مي تواند

ا ا يير رابطه، نقش متغنيالبته در رويطيمحي فضارييتغي واسطه و بغـض(ياگرائيـ از )يحـب

وهياول به بيياگرائروجي از نتاي ناشياقعگرائ انقالب ي فـضا وجودبه طور مثال،. اثر نبودي هم

اي مبنيارزش به يك ارزش اجتماعي تبديل شـده باشـد عامـل مهمـ نكهي بر و پول دري اقتصاد

كه. دارديت احساس محرومليتسه  عنوانبه يانه گرا انهيقضاگرا/يصوف هاي ارزشدر جوامعي

و در مقابــل هــايي مهــم بهــاء دادهارزش  انــهي قدرگرايهــاارزش بــه كــهيجــوامع مــي شــود،

مي شود، ارزشبه عنوان قدرتو ثروتدي در تولياللهيفهخل ايويطي مح شرائطدوبا توجه

اييرمتغ ممتفاوتي واسطه مبهكهميشوي روبرو . كندي دو شكل متضاد عمل

ا با مي، مقدمه نظرين استناد به كهي مشخص تغي رفسنجاني عملگرادولتدر شود رييـ بـا

ا يير متغ نقش،ي اجتماعي ارزشيفضا در"يـد قناعت در تول" انهي گراي صوف معادالتي واسطه

ر نت. شده بود يختههم  وابـستهرييـ بر ظهـور متغي عوامل اقتصاد يير متغريتاث تحول،يناجهيدر

يمـ بهتـريتاوار وضع متوسط جامعه هم خود را سز بخش.شديل تسهاريبسينسبيتمحروم

به لحاظ انسدادد،يد نت توان از نانه،يو فقدان توان كارآفرياسيس اما و در  يجـه رقابت باز مانـده،

.شدي نسبتيو محروميدچار ناكام

ا بر و دو گانه فرهنگيت وضعين خالف ز منشور گذشته،در،ي نو ظهور  انقالبييست ساده

ينيدر آن منـشور فقـدان تـوان كـارآفر. بود انهيگرايايران مالزم با حاكميت ارزش هاي صوف

 ثـروتديـ به تول.شديميه توجيش قدر اند انهي گراي وضع موجود با فرهنگ صوفرييجهت تغ

ميي منفيبه عنوان ارزش ز.شد نگاه معييستساده به امكانات به عنوانيشتيو قناعت  صرف

. مطرح بودييك ارزش اجتماع

م اساسبري، لحاظ آمارزا از70 صورت گرفته، نزديـك بـهييدان نتايج تحقيقات  درصـد

ب كه با ماشين65كه در سال ودندپاسخگويان معتقد به كساني و وسـايل شـيك هاي مردم  گران

و سال هاي بعد اين ارزش تغيير71اما در سال. بيرون مي رفتند خيلي كم احترام مي گذاشتند
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و مردم عموماً عيـرف(ي اينگونـه افراد،خيلـي زيـاد احتـرام قائـل بودنـد برا) درصد62(كرده بود

و گسترش نابرابري در سال هاي پس از انقـالب گر،يديبه كالم.)169پور،  با ارزش شدن ثروت

ب ز 1376 تا 1368 هاي سالينمخصوصاً  ايـراني اقتصادي ساختهايركه تالش براي سازندگي

و ثروت گرديدهمراه با خصوصي سازي صورت گرفت باعث با اهميت . شدن پول

درن سوي ديگر آشكار شدن مشكالت اقتصادي ايرا از و و عـراق  پس از پايان جنگ ايران

ياجرائـ-يياسـستييرنتيجه اتخاذ اقتصاد دولتي در طـول ايـن سـال هـا باعـث گـرايش مـد

و خـصوصي سـازي در عرصـهيعملگرا به سمت اتخـاذ اقتـصاد خـصوصي  آقاي رفسنجاني

موفقيت خصوصي سـازي خـود نـشات گرفتـه از موفقيـت دولـت در ايجـاد.داقتصادي گردي

كه تقويت ايـن روحيـه خـود نيازمنـد تبـديل شـدن  و توليد كننده در جامعه بود روحيه خالق

به عنوان يك ارزش در جامعه بود و پول .ثروت

و بروز نارضا-ب در جامعهييت نابرابري
. اسـتييت شرط الزم نارضـا" شد، نابرابري صرفا گفته گفتار اولينظري در بندها چنانكه

يحتـ. هـستزيـني ارزشراتييتغيكاف شرط ازمندينيتيبه صورت نارضايفعال شدن نابرابر

و يـا بـه عكـس،يست نابرابرا ممكن  به عنوان يك واقعيـت در جامعـه وجـود داشـته باشـد،

 هـم مهـميت يزهوا ييرمتغ كه نقش البته. باشدي ذهن" صرفاي محروميت در جامعه امر احساس

 است

به عنوان يـك در و هم پس از انقالب  جامعه ايران عمدتا نابرابري هم در دوره قبل انقالب

ان.واقعيت وجود داشته است چه بعد از دري اقداماتقالباگر  مهم در جهـت كـاهش نـابرابري

و در عمل انجام گرفت  به افراد قشر پاييناهمانند دادن مسكن از طريق تعاوني(، قانون اساسي

و دادن به بسياري از كاالهاي عمومي ارانهيو دادن كوپن ارزاق عمومي هم) دولت ، با اين حال

و دوران سازندگي با تاكيد بر خصوصي سازي گـسترش نابرابري مخصوصا پس از پايان جنگ

شديو هم نظام ارزش افت،ي كه نسبت سـهم. جتمعه متحول رين درصـد ثروتمنـدت10بطوري

از10به  يعني. رسيد1371 در سال 27/31به 1368 در سال18/23درصد فقيرترين كل كشور

به  و ثروتمند بطور نسبي نزديك .)177 پور،صعيرف( درصد بيشتر شده است12تفاوت بين فقير

طي سال هاي بنابراين به افزايش گذاشته اسـت1376تا1368 نابرابري از. بطور نسبي رو

و تحقيقات صورت گرفته نشان از اين دارد كه در ميـان جمعيـت سوي ديگر ، مراجعه عمومي

شهري مخصوصا شهرهاي بزرگي چون تهران، وجود ايـن نـابرابري مـورد ادراك قـرار گرفتـه

كه در سال. است روسـاي( شهر تهـرانم نفري از مرد350 با يك نمونه 1373مثالً در تحقيقي

و ثروتمند بسيار زيـاد اسـت درصد9/79انجام شد،) خانواده كه تفاوت ميان فقير  معتقد بودند
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 درصد از پاسـخگويان تفـاوت7/97به عبارت ديگر. درصد آن را زياد ارزيابي مي كردند12و

و ثروتمند در ايران را شـواهد ديگـري نيـز ايـن. مـي دانـستند" زيادبسيار"تا"زياد"بين فقير

مي كند  درصـد فقـر" نشان مـي دهـد كـهگريدي پژوهشي ها افتهيمثال.احساس مردم را تاييد

 رسـيده بـود 1371 درصـد در سـال57به 1369 در سالد درص49مطلق در جامعه شهري از 

ن.)20و14،ص 1372،ينيد(  وجود دارد كه بر گسترش نابرابري در جامعه ايران پـسزيشواهد ديگري

. داللت دارد1368-1376از سال هاي

و با به اثبات ،1368-1376 هـا شرط الزم نابرابري در ايران بين سـالي وجوديتاقع توجه

هاينايهآزمون فرض به تبع آموزه ني نظري پژوهش، گِر، ايـو/ وجـودي بررسـ ازمنـدي رابرت

محويعدم وجود شرط كاف گونه كـه همان. هستيتي بروز احساس نارضاي برازينييط شرط

بلكـه. اد احساس محروميت نمي تواند شرط كافي باشد قبالً بيان شد وجود نابرابري براي ايج 

 در شكل گيري احساس محروميت در جامعهيادراك اين نابرابري است كه به عنوان شرط كاف 

ا توانـد توسـط سـازو الزم به ذكر است كـه ادراك نـابرابري در جامعـه مـي. كنديم فاءينقش

.گردد مدرن، تقويتي آموزشهايش از جمله افزار،يزيكارها

و افزايش امكان ادراك نابرابري-1  توسعه آموزش
در سـال. باشـد عناصر درك نابرابري در سطح جامعه توسعه آموزش مـي ترين از مهم يكي

كه در سال 12877000 جمعيت با سواد كشور 1355  نفـر، 17446000به1360 نفر بوده است

و در سال 23913000به 1365در سال شيافـزا) درصـد2/79( نفـر 41582000به1375 نفر

و55 درصد بين سال هـاي8/18 حدود55و45درصد باسوادي بين سال هاي. پيدا كرده بود

ــدود 65 ــاي2/14 ح ــال ه ــين س و ب ــد ــدود75و65 درص ــت8/17 ح ــوده اس ــد ب . درص
)171،ص1380جوان،(

، بـه شـكلي كـه در آموزش دو عالي نيز ازدهه دوم انقالب شروع به گسترش نمـود  طـول

و فرهنگـي و دوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي ) 1374-78(و)1368-72(برنامه پنج ساله اول

و موسسات آموزش عالي به دنبال كاهش شگاهتعداد دان كه در دهـه اول انقـالب پيـدا هايي ها

و موسسه آموزش عالي در سـال 102كرده بود از -78 مـورد در سـال270 بـه 1367 دانشگاه

همچنين تعداد دانشجويان از يكصد هزار نفر جمعيت كشور در كل بخش دولتـي. رسيد 1377

-68 نفر در سـال تحـصيلي 698/7به1357-58 نفر در سال تحصيلي5/486و غيردولتي، از 

س 2108و 1367 بطـوري كـه نـسبت كـل دانـشجويان بـه. افزايش يافت1377-78ال نفر در

از18-24جمعيت سني  س38 ساله  هـزار241و 1365 هزار در سـال27به 1355ال هزار در

از. رسيد1376در سال  بـه1367-1368 درصد در سال5/28سهم زنان در پذيرش دانشگاهي
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و غيـر دولتـي در سـال5/49 و1378-1379 درصد در مجموع بخش دولتـي  افـزايش يافـت

در3/45 بـه 1376 درصد در سـال6/28جمعيت دانشجويي زنان نيز از -1379سـال درصـد

شد1378 مل( بالغ .)14-16،ص1381ران،ياي آموزش عاليگزارش

 بـه1362 پس از يك افت در سال 1357 دانشگاه در سال26 دانشگاه هاي كشور از تعداد

 دانـشگاه49، 1380در نهايت در سـال.)262و261،ص1380مـازار،( رسيد1365 دانشگاه در سال 40

به وزارت علـوم، تحقيقـات  دانـشگاه علـوم پزشـكي زيـر نظـر وزارت33و فنـاوري، وابسته

و آموزش پزشكي، و درمان و11بهداشت به ساير وزارتخانه ها  دانشگاه غيـر9 دانشگاه وابسته

كه جمعا . دانشگاه بالغ مي شود102دولتي در كل وجود داشته است

 دانشجوي نفر58871 نفر شامل 1357،7513756-58 دانشجويان در سال تحصيلي تعداد

 دانـشجوي دكتـراي 10320 دانـشجوي ارشـد،6340 دانشجوي كارشناسـي،98917كارداني،

و مراكـز. دانشجوي دكتراي تخصصي بود 1245واي حرفه تعداد كل دانشجويان دانـشگاه هـا

 نفـر 333932 نفر شامل 709496؛1379-1380آموزش عالي دولتي در كشور در سال تحصيلي 

س از ايـن. نفر افـزايش يافتـه اسـت 809567به 1381-1382ال تحصيلي زن بوده است كه در

 نفـر در دوره 39174 نفـر در دوره كارشناسـي، 552907 نفر در دوره كـارداني، 172665تعداد 

ــد، ــه 32159 كارشناســي ارش ــراي حرف ــر در دوره دكت ــراي 12362واي نف ــر در دوره دكت  نف

.تخصصي مشغول به تحصيل بوده اند

و موسسات آموزش عالي دولتي در سـال تحـصيلي التحصيالن فارغ تعداد -62 دانشگاه ها

. نفر ارتقاء پيـدا كـرده اسـت28868به1364-65 نفر بوده است كه در سال5793 فقط 1361

مي91051 به 1376-1377اين تعداد در سال تحصيلي  23344از ايـن تعـداد.يابـد نفر افزايش

و6292در مقطع كارشناسي، نفر55662نفر در مقطع كارداني،  نفر در مقطع كارشناسي ارشـد

. التحصيل شدندارغفاي نفر در مقطع دكتراي حرفه4466

به عنوان نخستين دانشگاه غير دولتي بعد از انقالب فعاليت خود را از دانشگاه  آزاد اسالمي

كه در سال 1362اوايل سال و در حالي در نفـر دانـشجو239 فقط1362 شروع نمود داشـت

-1370فارغ التحـصيالن ايـن دانـشگاه در سـال. نفر افزايش يافت 1405به1364-1365سال 

 1373،81562-1374در سال نفر، 1372،58113-1373 نفر در سال تحصيلي 18406، 1369

و در سال تحـصيلي 65303، 1375-1376يدر سال تحصيل نفر،  1379،196062-1380 نفر

حا. نفر بوده است  نفـر175675 شمار دانـشجويان كـشور1357-8لي كه در سال تحصيلي در

 تعـداد كـل 1375-76 در سـال دادنـد، درصد آنـان را زنـان تـشكيل مـي80/30بوده است كه

ا( نفر بالغ گرديد 1192538دانشجويان كشور به .)276،ص1381ران،يمركز آمار
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و آموزش عالي در به و پرورش كشور در فاصـله انقـالب طور كلي گسترش سواد،آموزش

و دوم خرداد  و زمينه ادراك1376اسالمي  تا اندازه زيادي آگاهي هاي عمومي را گسترش داده

به تدر. نابرابري را باال برده است نيجبا افزايش سطح آموزشي، به شـدتيز سطح توقعات آنان

ا. كرده بود جايندر ي گرائـفيـتكل"ي مـدرن بـه جـا"يخواهحق" ارزشينييگز خصوص،

دهي الزم براي ارزشي فضا"يسنت اي شكل . توغعات فراهم كردنيبه

 ادراك محروميت= سطح سواد وانتظاراتافزايش

و تعداد فارغ التحصيالن دانشگاه ها در مقاطع مختلف باعـث افـزايش گسترش  سطح سواد

 انتظـار گـردد رفاهي مـي. سطح انتظارات افراد براي برخورداري از امكانات اقتصادي، اجتماعي

ميتر براي برخورداري از سطوح امتيازات پايينسواد فرد بي .باشد از انتظار فرد تحصيل كرده

ث مختلف با ميزان نياز جامعه باعـ هايط منطقي بين پذيرفته شدگان رشته وجود ارتبا عدم

اديگرد مي  مناسـب بـا رشـتهيكه از يكسو دانشجو خود را محق قرار گرفتن در منزلت حرفه

و ورود بـه بـازار كـار،. مورد مطالعه خويش بداند به هنگام فراغت از تحصيل از سوي ديگر،

مـ با كمبود بازالنيفارغ التحص  و عدم وجود كار مواجه ايـن مـسئله باعـث. دنـدي گرديار كار

همراه با كليه(ايجاد شكاف گسترده بين انتظارات افزايش يافته وي براي كسب شغل مورد نظر 

و نااميـدي نـسبت بـه) امتيازات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي آن  از يكسو بـا شـرايط بيكـاري

.مي گردد) مسكن، كار، امرار معاشازدواج،(برخورداري از حداقل امتيازات 

و حتي دور اين به انتظارات در آينده نزديك به دست يافتن  شكاف همراه با نااميدي نسبت

همين نااميدي باعـث روي آوري. باعث ايجاد محروميت نسبي در ميان دانشجويان گرديده بود

و كار  طب هاي آنها به ساز وپييع مختلف پاسخ و پاسـخها چون اعتصابات نا ارام يرخاشـگري،

تغيمدن و دستريي چون رأي به عامالن و ظهور شرايط جديد، مخالفت نسبت به گروه حاضر

به اعتراضات دانشجويي گرديده بود .زدن

 كنار شرايط باال، شرايط ديگري نيز احساس محروميت را در ميان اقشار تحـصيل كـرده در

پييالناز جمله انكه، معدود فارغ التحص. برد باال مي به مـدايـكه موفق ازي كـردن كـار  شـدند،

مكف. خود محوم بودندديداشتن كار مناسب شان جد درير چـشمگيشو افـزا،يفقدان در آمد

د ينهآمد با هز كه تازه كارورزان خود را سزاوار تحمـل رنـج آن را نمـي عوامل يگر ها از ي بود،

.دنديد
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ها-2 و هزينه  يت؟ واقعايو تصور: توازن بين درآمدها
 توازن در آمـدي برخي اقدامات صورت گرفته باعث بهبود واقع 1368 رغم آنكه از سال به

اي برنامه سازندگي اول اجراي سالهايطنهيو هز  تـوازن رو بـهنيـ شد، اما در بلند مدت، هم

و هم تصور عموم و مثبت معكوس شد بـه طـور. بر وجود شكاف دامـن زده بـودزينيرشد

ب نمونه،  و درآمدها نشان از به آمار رسمي در زمينه هزينه ها  شدن وضعيت درآمدها هترمراجعه

7/19 درآمـد خـانوار شـهري1361بدين معني كـه در سـال. داشته است 1361به نسبت سال

كه اين رقم براي سال از2/7به 1370درصد كمتر از هزينه هايشان بوده در حالي  درصد كمتر

.ه است كه اين آمار نشان از بهتر شدن وضعيت آن ها داشته استهزينه هايشان رسيد

و درآمدها در سال مقايسه . نشان از بهتر شدن وضعيت بوده اسـت 1370تا1361 هزينه ها

و خوراكي در سال،از جمله آنكه  355073و 528396 بترتيب 1361 هزينه هاي غير خوراكي

اگر اين هزينـه هـا را بـا احتـساب درآمـد كـه.ت كل هزينه بوده اس 883469كه جمعا بالغ بر

م 173868 معادلياليري در همين سال در نظر گرفته شود، آنگاه تفاوت 709601 .دياي بدست

رينا حدي از بهبودي حاكييال تفاوت هزينـه هـاي غيـر. درصد بوده است-7/19 مطلوب در

و خوراكي در سال   كـل كـه،يدر حال. ده اسـت بو 958985و 2099706 بترتيب 1370خوراكي

بريهزينه ها به نسبت درآمد در اين 3058691 خانوار بالغ  بوده، در نظر گرفتن اين هزينه ها

ريحاك) بوده2840826كه(سال ميالي از تفاوت  اسـت، كـه نـشان از يـالر27865 زاني به

و درآمـدها اين آمار اگر چه نشان از بهبود فاصله ميا. درصد بهبود بوده است-2/7 ن هزينه هـا

و درآمد باال بوده است  ،ص 1371،يسـالنامه آمـار(داشته است اما با اين حال هنوز فاصله ميان هزينه

.)546و 545

و غيـره با به افزايش قيمت برخي كاالها مانند دالر،سكه طال،گوشت،شير،برنج،روغن  توجه

كه در سال 1373 تا سال1357از سال سكه رو مقداري 1375 جز  كاهش يافته عمـوم كاالهـا

كه در طول.به افزايش بوده است  برابر بـوده60 سال ذكر شده16در مقابل چنين ميزان تورمي

ويبرا. داشته است رابرب10تا5است،حقوق كارمندان دولت افزايشي در حدود  مهـار تـورو،

مدي از بخشهاتيحما اياجرائـ-يياسستيري با حقوق ثابت، يقـداماتي جبرانـ عملگراهـا بـه

به كارمندان دست زد اديام. نظير دادن مسكن ارزان  موجـب كـاهش سياسـت هـا يـن بود كـه

و هزينه ها شود كه اقدامات صورت گرفته. فاصله ميان درآمد در عمل، ترديد كمي وجود دارد

ك  و گسترش قدرت خريد در جامعه شده باشـد اهشموجب از طـرف ديگـر عـده اي كـه. فقر

و يا افرادي كه در موقعيت هاي درآمدهاي  و افزايش مي دادند خود را با نوسانات ارزي تطبيق

و غني يا نابرابري  و در نتيجه فاصله بين فقير مناسب قرار گرفته بودند، از اين شرايط سود برده

.)187-188 پور،صعيرف(در جامعه بيشتر شده بود 
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بل،ي فوري كوتاه، بر خالف دستاوردهاي كالم به طـ در -يياسـستيري مـديند مـدت، در

و هزينه ها در ميان اقشار مختلف جامعـهياجرائ  عملگراها، از بين رفتن همگونگي ميان درآمد

.باعث ايجاد احساس محروميت نسبي در ميان آن ها در طوالني مدت گرديده بود

و ظهور انتظارات جديد-3 و توزيع نابرابر آن  درآمد سرانه
و نابرابر درآم توزيع د سرانه تـا زمـاني كـه بـه عرصـه ادراك درنيايـد عامـل سـرخوردگي

و ارتبـاط. محروميت در جامعه نخواهد شد اما اگر ايـن نـابرابري در نتيجـه گـسترش آگـاهي

رف  و به عامل پرخاشگري  مقابلـه جويانـه تارهايعمومي به عرصه ادراك درآيد، در آن صورت

شديلتبد . خواهد

ا با به ،1376 تغيير درآمد سرانه جامعه ايران تا سالي به مطالعه الگو،يظرني مبناين توجه

. آثار آن خواهيم پرداخت

ر يال بوده است 5/551، 1369 سرانه در سال درآمد  ايـن رقـم رشـد1371در سال. هزار

بهيمنف پ8/493 داشته، وبه  هزار ريـال4/576به1372در سال. كرده بودداي هزار ريال كاهش

و در سال افز ي، بـار1374از سـال. هزارريال كـاهش يافـت6/547 به گر،يدي بار 1373ايش

و در سال گر،يد از سـال. هـزار ريـال رسـيد2/617به1375 درآمد سرانه روند صعودي يافته

.)53،ص 1375،يلين(يم شاهد دوباره روند نزولي در آمد سرانه بودگريدي، بار1376

عالوه بر مشكالت اقتصادي مانند وقوع جنگ،محاصره اقتصادي،1367تا1358 دوره طي

دا  ، نرخ باالي رشد جمعيت به عنوان عاملي در كـاهش درآمـد سـرانه ...و خليدرگيري هاي

 يافت، يفزايش ابه طور مقطع1362و 1361 هاي كه درآمد سرانه در ساليبا وجو. نقش داشت

. منفي شد 1367 تا سال 1363مد سرانه از سال ولي بدليل افزايش مشكالت اقتصادي رشد درآ

و شروع دوران بازسازي اقتصادي از سال و 1368پس از جنگ  رشد درآمد سرانه روند مثبـت

به بعد، رشد درآمد سرانه 1370از سال. ادامه داشت1370افزايشي خود را آغاز كرد كه تا سال

د و روند نزولي بخود گرفت، به گونه اي كه  سه درصد رشـد منفـي1373ر سال كاهش يافت

.)102و 101،ص 1379 از مولفان،يجمع(داشت

و40 درصد پاييني،40 سهم  درصد بااليي جامعه از هزينه خانوار در سال20 درصد مياني

و در سـال7/48و9/13،4/37 بترتيب 1361 و در سـال4/47 بترتيـب 1365 درصد  درصـد

همچنين نسبت ده درصد بااليي جامعـه بـه. بوده است درصد7/47و15،3/37 بترتيب 1373

و در سال8/39، 1365 برابر، در سال2/22، 1361 درصد پاييني در سال 10 1/22، 1372 برابر

 برابـر؛1375،22/20 برابر؛ در سـال1374،54/20 برابر، در سال1373،97/19برابر؛ در سال

).140،ص 1370ران،يااقتصاد( برابر بوده است93/18، 1376در سال
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 طبقه متوسط امكان مقايـسه ميـان طبقـات پـايين بـا بـااليش اين دوره در نتيجه گستر در

مي. فراهم گرديد) برخوردار از باالترين درآمد سرانه(جامعه  در يـك نظـام دانيم همان گونه كه

و پايين تشكيل شده است قشر پايين كه غالباً فقط از دو قشر باال و كـم مـر(اجتماعي دم فقيـر

اما وقتي قشر متوسط مانند يـك حلقـه اتـصال. كنند خود را با اربابان خود مقايسه نمي) درآمد

و باال بوجود آيد، اين مقايسه امكان .گرددميپذير بين دو قشر پايين

و 1376تا1368 سال هاي بين به گـسترش طبقـه متوسـط درآمـدي در ايـران  نيز با توجه

به توزيـع ناعادالنـه درآمـد ارتباط طبقات پايي ن با اين طبقه عمالً طبقات پايين توانستند نسبت

كه هم از لحاظ نوع كار. آگاهي پيدا نمايند و هم از لحاظ ميزان درآمـد) كار يدي(اين طبقات

مي) بسيار پايين(  كـار كمتـر رغـمكه گروهي از مردم علي كردند در تنگنا قرار داشتند، مالحظه

 بـسيار هـاي درك اين نابرابري همراه بـا مـشاهده اتومبيـل. اند اد را بدست آورده سود بسيار زي

و خان و حتـي متوسـط فكـر هايهلوكس در شهرها  بسيار گرانقيمت كـه اصـالً طبقـات پـايين

به آن ها را نمي كردند بر ادراك اين نابرابري توسط طبقات پايين افزود .رسيدن

كه باالترين آگاهي از اين نابرابري در اين با دوره افراد خود را با ديگر گروه هاي اجتماعي

تفاوت ميان(در اين شرائط، احساس محروميت نسبي. كردندمي سطح درآمد را داشتند مقايسه 

دا  و شتندجايگاه اجتماعي كه آنها در آن قرار كه از برخـورداري از مزايـاي اقتـصادي  با توقعي

در.شد اجتماعي داشتند در آنها ايجاد مي اين احساس در برخي اقدامات جمعي چـون شـركت

به گروه جديد  و راي دادن به حالت رد شرايط موجود و( انتخابات در برخي افراد دوم خـرداد

مي نمود) يا آقاي احمدي نژاد .كه ادعاي بهبود شرايط موجود را داشتند ظهور

و سرخوردگي اقتصادي-4  افزايش تورم
كه قبالً هم همان و مـشاهده واقعيـت گونه و هـا بيان شد توانـايي ادراك  از عناصـر اصـلي

و. باشد كليدي درك نابرابري مي و بررسي دو متغير درآمدهاي ثابت اين ادراك در نتيجه وجود

و ميـزان درآمـد. باشد افزايش تورم قابل بررسي مي  و متوسـط كه حقوق طبقات پـايين از آنجا

رايماهانه آنها نرخ  و مشخص مي ثابت  قدرت خريد آنها نيز متناسب با درآمـد آنهـا دهد نشان

مي. گرددمي تعيين كه كارمندان قدرت خريد كاالهاي كمتر را پيدا شودبا افزايش تورم مشاهده

مي.مي كنند  با مراجعه به افزايش حقوق كارمندان بطور ساالنه با ميـزان نـرخ تواناين مسئله را

به شكلي كامل درك . كردتورم در سال

انيانگيم به دامنه م14تا10نيبي ميزان افزايش حقوق كارمندان در.شدي درصد محدود

و84/18؛1368-73 كه ميـانگين نـرخ تـورم در دوره زمـانييحال 68/35، 1372-74 درصـد

 متمـايزيو نرخ تورم روندها سطح قيمت 1375 تا نيمه دوم1368بين سال. درصد بوده است
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و84/18در طول برنامه اول، رشد اقتصادي متوسط نرخ تورم.هدد را نشان مي  درصد در سال

طي سال به يك درصد كمتر بود 1359-67 هاينسبت به متوسط نرخ تورم بـر خـالف. قريب

به باالترين سطح 1374 ميانگين نرخ تورم در سال1373-4 هايسال هاي برنامه اول، بين سال 

 همراه بـاها بدين ترتيب افزايش سريع سطح قيمت. رصد رسيدد4/49خود طي نيم قرن يعني

و نقدينگي طي سال هاي مذكور تـورم را بـه يكـي از عمـدهرخن  تـرين باالي رشد حجم پول

ا(مشكالت اقتصادي ايران تبديل كرد .)58-56،ص 1376ران،ياقتصاد

ا هاي وجود رابطه منطقي ميان درآمد گروه عدم وعم جامعه و افزايش از كارمندان كارگران

و كارگر شـكاف ميـان افـزايش  حقوق آنها در سال با افزايش تورم باعث گرديد كه فرد كارمند

و  به بازار كاال هـر روزه شـاهد پـايين آمـدن و با مراجعه و تورم را كامالً مشاهده كرده حقوق

 نـسبي همين مسئله عاملي براي تقويت احساس محروميت. كاسته شدن ارزش پول خود باشند 

به سمت ايجاد پاسخ در مقابل وضعيت حاضر در جامعه بـوده اسـت و گرايش ايـن.در جامعه

به گرايش هاي جديد در عرصـه انتخابـات  دوم(نارضايتي در برخي افراد جامعه بصورت رأي

و آقاي احمدي نژاد .تبلور پيدا كرد) خرداد

و ايجاد محروميت-5  افزايش بيكاري
گسري بر تاثي مبني از فرض نظري اگاه با و بر  متاسـفانه تحـوالتي، اجتماع يخت بيكاري

بي سازندگتييردوران مد اي توجهي از حكانيـ به بيكـاري در دو سـطح. دشـت يـت خطـر

و دارنــدگان تحــصيالت دانــشگاهي التحــصيالنفــارغ اعــم از كــارداني، كارشناســي،( ديپلمــه

و دكتراي حرفه  اي)ايكارشناسي ارشد ا معضالت عمده ايجاد. ايجاد نمود يران را براي جامعه

فاصله ميان انتظار برخورداري از حداقل امتيازات اجتماعي چون مسكن، امرار معـاش، تـشكيل 

و عدم برخورداري از حداقل امتياز اجتمـاعي امـرار معـاش باعـث  خانواده با واقعيت بيكاري

ش  ه هر قدر تحصيالت دانـشگاهي البت.دايجاد احساس محروميت نسبي در ميان جمعيت بيكار

و قدرت ادراك اين شكاف ميان انتظارات افزايـشي كـه در نتيجـه باالتر باشد، ميزان محروميت

حال با توجه بـه برقـراري.تحصيالت ايجاد شده با واقعيت هاي ارزشي جامعه بيشتر مي گردد 

ا  و ايجاد محروميت نسبي در درينارتباط ميان بيكاري به بيكاري ايـران بـه عنـوان يـك بند،

و يا توهم مي پردازيم .واقعيت

و در سـال4/14 در حـدود 1368 بيكاري در ايـران در سـال نرخ 0/14 بـه1369 درصـد

و در سال7/11به 1370درصد ودر سال 5/10 بـه 1372 درصد؛ در سـال4/11؛1371 درصد

و در سال  درصد؛ سال8/10؛1374اين رقم براي سال هاي. درصد رسيد5/10به 1373درصد
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و براي سال2/11؛1376 درصد؛ سال8/8؛ 1375  درصـد93/12 به رقمي معـادل1377 درصد

ا(رسيد .)10-12،ص 1377ران،ياقتصاد

و افـزايش آن از سـال آمار  داشـته 1377 تـا 1375و ارقـام بـاال نـشان از وجـود بيكـاري

ميگسترش بيكاري نقش.است و مخـصوصا مهم در ايجـاد احـساس محروميـت در يـان مـردم

و اين عامل، عامل  گريجوانان داشته است و ايش مهم در راي دهي در انتخابات به  هاي جديـد

.مخالفت با گرايش حاكم داشته است

و تامالت نظرافتهي: سومگفتار ي ها
به عنوان بر آنست كه اگر نخواهيم همچون ماركسي مقاله مبننيايظرني ها افتهي  اقتصاد

 آن را به عنوان يك عامـل بـسيار مهـم در حركـت اهميت نمي توان اما محسوب شود، زير بنا

اپژوهش،نيايهاافتهي.هاي مردمي ناديده بگيريم . كرديد ادعا را تائين در واقع

و ارقام انتظاراتير مقاله، تاثينا در به آمار  اقتصادي در راي دهي در انتخابات را با مراجعه

دهاو نظرسنجي و ارقـام موجـود.ميبه انجام رسيده بود نشان داد 1377ر دي ماه سالكه آمار

كه  ي دوره مزبور بوجهدر اقتصادي مهمترين امورازي ناشي نسبتيمحرومنشان از اين داشت

به سو كه جامعه را پبه. كشانديمرييتغيبود،  اصـالح طلبـاني كـارت انتخابـاتييـروز رغـم

 انتظاراتـشان را از رئـيس ترين درصد از پاسخگويان مهم4/88، اين نظرسنجي براساس،ياسيس

 از سوي ديگر پـس از مـشكالت اقتـصادي. بودندجمهور حل مشكالت اقتصادي عنوان كرده

ا( جامعه آماري حل مشكالت بيكاري جوانان بوده است واستهخ ترينمهم ـ اقتصاد ،1378خـرداد ران،ي

.)13ص

ـ ناختي محروميـت نـسبي روانش تئوريي با اموزه ها همساز  عوامـلني نـسبت بـه رابطـه ب

و توانايي ادراك در ايـران قدرتكهيم شاهد ان بود، محروميت نسبي احساسو بروزياقتصاد

 بـه.بودو پس از آن از طريق مكانيسم هاي آموزشي دائما تقويت گرديده 1368-1376از سال

و گسترش فـارغ گسترش گر،يديكالم  التحـصيالن دانـشگاه هـاي سطوح آموزشي در جامعه

و خارجي در سطوح مختلف آموزشي امكان ادراك نـابرابري را افـزايش داده . بـود دادهداخلي

نتنيا و تعداد فارغ التحصيالن دانـشگاه هـا در مقـاطعي قسر يجه تحول  گسترش سطح سواد

كم. بودمختلف كيگسترش اي افزايش سطح انتظـارات افـراد بـر باعثي اموزش مدرسيفيو

 آمـوزشي فقـدان عوامـل پرورشـ يكـه در حال،برخورداري از امكانات اقتصادي گرديده اسـت

منانهيكارآفر .شدي مدرن مانع تحقق مستقالنه آن هدف

 دانـشديـ تولي بـراي مناسـب پرورشـيو فقدان فـضا،ي اموزش دانشگاهي مدرستيماه

آ انيفراموختگان كار  منطقـي بـين پذيرفتـه تبـاطر فاقـد يـران موجب شده بود تا آموزش در
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نت. باشدجامعهيآموزش نياز ميزانو نوعشدگان رشته هاي مختلف با  دانـش از يكـسو جه،يدر

 را محق قرار گرفتن در جايگاهي كه بـه خودآنان. انتظارات بوديش نماد افزا"اموختگان صرفا

مي شود،  بـه نانـه،يان كارافر فقدان تـويبه اقتضا، سوي ديگراز. دانستنديمرشته وي مربوط

و ورود به بازار كار م موجود در بازاري بر تقاضا،هنگام فراغت از تحصيل  افزودنـد، تـاي كار

 افـزايش انتظـارات اين مسئله باعث ايجاد شكاف گـسترده بـين. استخدامي برايت ظرفشيافزا

 آن از فرهنگـي،اجتماعي يافته وي براي كسب شغل مورد نظر همراه با كليه امتيازات اقتصادي،

به برخـورداري از حـداقل امتيـازات و نااميدي نسبت  كـار، مـسكن، ازدواج،( يكسو با بيكاري

.ديمي گرد) معاشامرار

و حتـي دور شكاف به انتظـارات در آينـده نزديـك  همراه با نااميدي نسبت به دست يافتن

.باعث ايجاد محروميت نسبي در ميان دانشجويان گرديده است

و هزينه سوي از  در سطح جامعه باعث تشديدهاديگر از بين رفتن هماهنگي ميان درآمدها

 بـسياري از كاالهـاي اساسـي ماننـد قيمـت.بـود احساس محروميت نسبي در جامعه گرديـده

 افزايش قابل تـوجهي يافـت كـه 1373 تا سال1357و غيره از سال برنج،روغن شير، گوشت،

 اتخاذ تـدابيري چـونباتا نموديم تالشهادر طول اين سال دولت لبته،ا.نشان از تورم داشت

به كارمندان و هزينه ها را كاهش دهد،دادن مسكن ارزان  با ايـن حـال ايـن. فاصله ميان درآمد

ك نتوانست اقدامات از دسته درند صورت گرفته و گـسترش قـدرت خريـد  موجب كاهش فقر

به درآمد. جامعه شود اگر چـه. توان مشاهده نمودمي مزبور زمان سرانه اين مسئله را با مراجعه

 ولي بدليل افزايش مـشكالت، مقداري افزايش يافت 1362و 1361 هايسال درآمد سرانه در 

و شروع دوران. منفي شد 1367 تا سال 1363اقتصادي رشد درآمد سرانه از سال پس از جنگ

م 1368بازسازي اقتصادي از سال  و افزايشي خود را تا سال رشد درآمد سرانه روند  1370ثبت

و روند نزولـي بخـود گرفـت 1370اما از سال. ادامه داد به بعد رشد درآمد سرانه كاهش يافته

كه در سال مي داد1373بشكلي .سه درصد رشد منفي را نشان

و ميـزان فاصـله. تـر شـده بـوديم وخـزيـنيينـجبيضـر، بر موارد فـوق عالوه  طبقـاتي

و40 درصد پاييني،40اين درآمد سرانه در ميان برخورداري از  درصـد بـااليي20 درصد مياني

و در سال7/48و9/13،4/37به ترتيب 1361در سال و7/12،5/36 ترتيـبهب 1365 درصد

و در سال4/47 درصد،6/14،38يببه ترت1372 درصد، در سال8/50 1373،97/19 درصد

و در سـال1375،22/20 سالدر ابر؛بر1374،54/20برابر، در سال  برابـر1376،93/18 برابر

.بوده است

و آگـاهي آن هـا از درك  اين نابرابري توسط طبقات پايين در نتيجـه تمـاس ايـن طبقـات

و خانه كه از طريق مشاهده اتومبيل هاي لوكس در شهرها  گرانقيمـت هايوضعيت طبقات باال
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ش و و ويالهاي زيبا و حتـي متوسـط فكـر در شهرهاي بزرگ خصي كـه اصـال طبقـات پـايين

و  و احساس محروميت در طبقات پـايين به آن ها را نمي كردند بر ادراك اين نابرابري رسيدن

.متوسط افزود

و افـزايشاز اين نابرابري از سوي ديگر ادراك  طريق بررسـي دو متغيـر درآمـدهاي ثابـت

و متوسـطاز.بودتورم براي اقشار جامعه راحت تر گرديده كه حقوق ماهيانه طبقات پايين  آنجا

ر نرخباجامعه و مشخصي گسكرد،ميشد ثابت  طـور بـهنآنا خريد قدرت ار يخته تورم مهار

م و حقـوق ماهيانـه اقـشاربا. كاستيمستمر  افزايش تورم ارتباط منطقي ميان قـدرت خريـد

ر مي و كارگر جامعه هر ساله بيشتر از بين مينارضائو بر فت،كارمند . افزودي انان

مي توان با مراجعه به افزايش حقوق كارمندان بطور ساالنه با ميزان نرخ تـورم اين  مسئله را

 افزايش حقوق كارمنـدان در ميزان مزبور،ي دوره مطالعاتدر. كرد مشاهدهدر سال بشكلي كامل

 نـرخ تـورم در دوره ميانگينكه است در حاليينا. بودرييمتغ درصد در سال14تا10حدود

و1368،84/18-1373زماني ــه،نتدر. درصد بوده است1372،68/35-1374 درصد ازيجــ

و كـارگران و(بين رفتن رابطه منطقي ميان درآمد گروه هاي جامعـه اعـم از كارمنـدان حقـوق

و متوسط جامعـهبا)افزايش حقوق آن ها در سال  كه طبقات پايين  افزايش تورم باعث گرديده

و كاسـته به بازار كاال شـاهد پـايين آمـدن و با مراجعه شكاف ميان اين دو متغير را درك كرده

از.و همين مساله احساس محروميت در جامعه را تقويت نموده اسـت. ارزش خود باشندنشد

يكي ديگر از عوامل محروميت نسبي در جامعه مـي باشـد ايجـاد. سوي ديگر، افزايش بيكاري

ان  تظارات برخورداري از حداقل امتيـازات اجتمـاعي چـون مـسكن، امـرار معـاش، فاصله ميان

و عدم برخورداري از حداقل امتياز اجتماعي  ) امـرار معـاش(تشكيل خانواده با واقعيت بيكاري

.بودباعث ايجاد احساس محروميت نسبي در ميان جمعيت بيكار گرديده

و4/14 در حدود 1368 بيكاري در سال نرخ و در سـال7/11به 1370 درصد ايهـ درصد

و همينطور كـه بـه سـال8/10؛ 1374 درصد؛سال5/10؛1373 2/11 مـي رسـيم 1376 درصد

و سال  هـاي داشته است اين نرخ بيكاري را اگر همراه با جذب نيروهـا در پـست1377درصد

به نقشيغير تخصص ي مهم در ايجاد محروميـت نـسبي آن ها در نظر بگيريم باعث قائل شدن

.در ميان جوانان خواهيم شد

جهينت
درشد اين مقاله، تالش در و اجتمـاعي در عوامـلريتـاث كنار تا ييـش گراظهـور سياسـي

ازييگردانرودر اقتصادي عاملير تاث، دهي در انتخابات رايخاص در يسياسـت هـا جامعه

ا.يمكنلي را تحلي هاشميعملگرا غيندر كه در ييها توانمنديش افزاابي مقاله، نشان داده شد
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ها اعمال،يانسان  توانـد موجـبيمـ)كي بوروكراتيبه شكل اقتدارگرائ(انهي عملگرايسياست

 هـدفيهـا گـروهي، نسبتي ادراك محرومي اقتضابه. گرددي نسبتيو محروميتيبروز نارضا

مجهيدر نت  صـورت در صورت امكان، خواسته ها بـه.نديآي در صدد مقابله با وضع موجود بر

به سو رقيچرخش در آراء مبي حزب س. شودي ظاهر  امكـان بـروز،ياسيدر صورت انسداد

طبيرمدنيغيهاواكنش ميناشـ هـا خشونت بار شـدن واكـنش. ابدييمشي افزايعيو  زانيـ از

ميتمحروم يهـا مزبـور، هـم شـاهد خـشونتيدر دوره مطالعـات. استيياس انسدادس يزانو

و قزويلبانيخ را يم، بودني در مشهد به هنگاه باز شدن مفر، شاهد چـرخش  بـهي دهـيو هم

ر دري نـسب يـت محروميات مفروض گرفتن فرضبا.ي خاتمي جمهوراستيسود  رابـرت گـر،

هانياري تالش شد تا تاث، مقالهنيا راياجرائ-يياسستيير مد انهي عملگرايسياست  عملگراها

رسهربر . شودي دو مورد بر

:و مĤخذمنابع
:يرسفا. الف

ميها انسانچرا،)1378( تدرابرت گر،-1 . ترجمه علي مرشدي راد، پژوهشكده مطالعات راهبردي،كنند شورش

و نظريه تد رابرت گر انقالب) 1384زمستان(ايرج مرادي،-2 و علوم سياسي دانشگاه تهران،، اسالمي ايران  دانشكده حقوق

.83ص

و تضاد، تهران،)1377(پور، فرامرز رفيع-3 ص: توسعه ..83شركت هاي انتشار،

حسفيس-4 و دگرگوني سياسي ين، زاده، و بديل نوسازي، توسعه ـ بومي( پانزده مدل رقيب در نظم حقوق بشري فردي

ت)ـ جهاني شده چا: رانه، .1387 از مهرپانتشارات قومس، در انتظار

ص، جمعيت ايرانجغرافيايي،)1380( جعفر جوان،-5 .171مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد،

و برنامه ريزي آموزش عالي،ص:، تهران)1380( گزارش ملي آموزش عالي ايران،-6 .14-16موسسه پژوهش

انتـشارات دانـشگاه شـهيد: تهـران، سيستمي به مسايل آموزش عالي در ايـران نگرش،)1380(،علي اكبر عرب مازار-7

ص . 260-261بهشتي،

ص) 1381سال( در آينه آمارايران-8 .276مركز آمار ايران،

و رفاه اجتماعي در سال هاي رشد« فرهاد نيلي،-9 ، مجله برنامـه)1375 بهشتيارد(»1361-72 اقتصادي، توزيع درآمد

ص1و بودجه، شماره .53 سال اول،

ـ هايديدگاه-10 ، جمعـي از مولفان،انتـشارات)1379(،ت هاشـمي رفـسنجاني انتقادي درباره عملكرد هشت ساله دول

.102و101روزنامه سالم،ص

و رفاه اجتماعي طي سال هاي گذشتهتوزيع، بررسي تحوالت فقر،)1376( فرهاد نيلي،-11  ايران،تـدوين اقتصاد، درآمد

ص و توسعه، و برنامه ريزي .140و تنظيم مسعود نيلي،موسسه هاي پژوهشي

و سياست بررسي«رضا جاللي نائيني، احمد-12 و ارزي هاي روند تورم ، اقتـصاد ايـران، تـدوين)1376(؛» پولي، اعتباري

ص نيلي،مسعود و توسعه، .56-58 مدرسه عالي پژوهش در برنامه ريزي

.10-12،صص 1377مهرماه- يك،سال اول،شماره ايراناقتصاد-13

.13ص،1378 ششم،خرداد ،شماره ايراناقتصاد-14
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آرانيا-15 ا1381 سال- آمارينه در .راني، مركز آمار

اي سوادآموزيها عملكرد برنامهييابو ارزلي مسايبررس-16 و بودجه)1371(،راني در .، سازمان برنامه

.موسسه نگاه معاصر: بر جامعه شناسي سياسي ايران، تهراناي، ديباچه)1381( بشيريه، حسين،-17

.1377 مهرماه- سال اوليك، شماره،نيراااقتصاد-18

.1377آذر/ آبان- سال اول، شماره دوم،يرانااقتصاد-19

د،يرانااقتصاد-20 .1377 بهمن-ي سال اول، شماره سوم،

د3 شماره،يرانااقتصاد-21 .1377 بهمن-ي،

.1378 يبهشت ارد- سال اول، شماره پنجم،يرانااقتصاد-22

.1378 سال اول، شماره ششم، خرداد،يرانااقتصاد-23

زيسندهنوينااز سير تاكنون مقاالت و علوم : منتشر شده استيياس در مجله دانشكده حقوق
س«؛69، سال25 شماره،»ي خارجاستيسيپردازهي در نظريپژوهش«  مطالعهي براي مفهومكييستماتطرح

سيبرا آنمشا«؛70، سال26 شماره،»ي خارجاستي مطالعه و علل تداوم ؛73، سال31، شماره»ركت منفعالنه

نو«؛73، سال32 شماره،»ي نظريتأمل: تحول از مشاركت منفعالنه به مشاركت فعاالنه« دوران:ي جهانيننظم

مل،يا منطقهييهمگرا:ي مركزيياآس«؛73، سال33 شماره،»ييگرا با جمعيي فردگراقيگذار به تلف وي توسعه

ا آن رانينقش و آينده دموكراسي در ايران،«؛77، سال40، شماره»در چرخه معيوب هيجانگرايي مابوكراتيك

س«؛86، سال2، شماره37، دوره»طرحي آزمايشي ذهني با رويكردي فراسوگرايانه  ياستنقش قوه مقننه در

رو:يخارج .87، سال2، شماره38 دوره،»كردهايتنوع


