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 به نام خدا

اجتماعی اضطراب و اقتصادی ثباتیبی  

اجتماعی گذاری سیاستپژوهشگرحوزه. امیدی رضا  

 

 نفیم پیامدهایی عموما که هاییثباتیبی است؛ کرده تجربه را اقتصادی هایثباتیبی از انواعی اخیر هایدهه در ایران جامعه

 و نفت قیمت نوسانات دوران در عمدتا هاثباتیبی این. است داشته اجتماعی مختلف هایگروه معیشتی وضعیت در

 هایرویه و هاگذاریسیاست از انباشتی اما یافته، شدیدتری نمود ایران المللیبین و ایمنطقه مناسبات به مربوط هایچالش

 یانتظار از دور و غیرمتعارف زطربه بیرونی هایچالش تا است شده موجب گذاریسیاست نظام هایناکارآمدی و نهادی غلط

 چندماهه هایثباتیبی تأثیر گستره منظر، این از. کندمی پیدا فراواقعی نمودی کهطوریبه بگذارد، تأثیر داخلی هایعرصه بر

 بیانبه. است تردید محل وضعیت این بودناتفاقی نظران،صاحب برخی سوی از کهتاجایی است فردمنحصربه ایاندازه تا اخیر

 بقاتط مشابه، هایدوره در آنکه ویژهبه است؛... و فقر و طرد مستعد وضعیتی چنین ،(لهستانی شناسجامعه) بامن زیگموند

 در اهرف وزارت در شدهانجام برآوردهای براساس مثال، برای. اندداشته را منفی اثرپذیری بیشترین جامعه پایین و متوسط

 خط زیر به درآمدی متوسط طبقه پایین هایالیه از نفر میلیون چهار از بیش( 1921-29) اقتصادی هایتحریم اول دوره

 ارآم مرکز هایگزارش براساس که آنجا از. یافت کاهش درصد هفت از بیش جامعه مصرف سطح و کردند سقوط مطلق فقر

 هاییدوره چنین در کنند،می تجربه را تورم از باالتری سطح شانمصرفی سبد به توجه با درآمدی پایین هایدهک  ایران،

 میلیون 5.4 از بیش کمدست موجود وضعیت تداوم نیز، فعلی برآوردهای براساس. شوندمی مواجه دوچندانی فشارهای با

 ثباتبی وضعیت در فقرا برای شدهبینیپیش حمایتی هایسیاست که است شرایطی در این و کندمی مطلق فقر دچار را نفر

 رایطیش چنین در حمایتی هایسیاست شدنخنثی. شود خنثی مدتکوتاه زمانی دوره در که است آن مستعد شدتبه فعلی

 .است شده تجربه نیز ترپیش

 به سال هفت حدود در شد، شروع 1932 سال از انرژی هایحامل آزادسازی جبران برای که نقدی هاییارانه خرید قدرت

 خانوارهای مستمری افزایش برنامه خرید قدرت درصد 07 حدود اخیر سالیک در همچنین. یافت کاهش درصد 94 از کمتر

 هانمونه این است بدیهی. رفت دست از درآمد، اجرا به 1921 سال از که نیز بهزیستی سازمان و امداد کمیته پوشش تحت

 این ئلهمس بلکه دهد، قرار کار دستور در را حمایتی هایسیاست نباید شرایطی چنین در دولت پس که نیست معنا این به

 هایسیاست شدت و سرعت  شده موجب اجتماعی و اقتصادی هایگذاریسیاست میان نهادی پیوند عدم که است

 کمبود به را فقر که رایج تصور برخالف حتی. باشد حمایتی هایسیاست از بیش مراتببه فقر تشدیدکننده و تولیدکننده

 ایهگذاریسیاست و نهادی پیوند همین فقدان دلیلبه نیز منابع وفور دوره در حتی اخیر سال14 در دهد،می نسبت منابع
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 راخی شوک از پیش که هاییپژوهش هاییافته براساس کهطوریبه بوده افزایش به رو مطلق فقر خط زیر جمعیت غلط

   .اندشده برآورد مطلق فقر مسئله با درگیر  کشور جمعیت درصد 99 تا 94 بین شده، انجام قیمتی

 و سیسیا عرصه به جامعه نگاه نوع بر سویک از هاثباتیبی تداوم که است این کرد، توجه آن به باید که دیگری نکته

 انایر جامعه. گذاردمی تأثیر میانه و خرد سطوح در جامعه درونی پیوندهای و مناسبات بر دیگر سوی از و گذاریسیاست

 این روند. است داده دست از عمومی نهادهای و خود به نسبت را خود اعتماد هاییثباتیبی چنین از انواعی نتیجه در

 .است روشن اجتماعی سرمایه ملی پیمایش و ایرانیان هاینگرش و هاارزش پیمایش سوم و دوم هایموج در اعتمادیبی

 سویک از مردم( 1925) اجتماعی سرمایه هاییافته و( 1925) ایرانیان هاینگرش و هاارزش پیمایش هاییافته اساس بر

 سائلم این که باورند این بر و بینندمی... و تبعیض فساد، فقر، کاری،بی نظیر مشکالت از ایمجموعه با مواجهه در را خود

 نااطمینانند، و ناامید کامال مسائل این حل برای دولت موفقیت به نسبت دیگر سوی از و است افزایش حال در مدام

 کاری،بی رنظی مسائلی با مقابله در تواندمی سیاسی نظام که باورند این بر گویانپاسخ درصد 19 تا 17 حدود تنها کهطوریبه

 حل برای دولت عملکرد به نسبت گویانپاسخ درصد 33 حدود یعنی باشد؛ داشته موفقی عملکرد فساد و تورم، اعتیاد، فقر،

 نیست، دولت هایسیاست و دولت به نسبت تنها ناامیدی این که داشت نظر در باید و ناامیدند اجتماعی و اقتصادی مسائل

 و داشتپن نوعی به وضعیت این. است متخصصان و اجتماعی نخبگان به نسبت ازجمله مختلف، هایگونه از ناامیدی بلکه

 جرائم وضع که پندارندمی گویانپاسخ درصد 40 کهطوریبه شده، منجر جامعه آینده و حال وضعیت از بدبینانه تصویر

 که باورند این بر درصد 37 حدود. شودمی بدتر آینده سال پنج در اندگفته هم درصد 49 و شده بدتر گذشته به نسبت

 پنج به نسبت نابرابری و فقر وضع اندگفته درصد 01 است، شده بیشتر قبل سال پنج به نسبت منفی اخالقی صفات رواج

 طبقات به نسبت شدید بدبینی به اقتصادی تبعیض همچنین. شد خواهد بدتر هم آینده سال پنج در و شده بدتر قبل سال

 گویانپاسخ درصد 07 حدود ،(1925) ایرانیان هاینگرش و هاارزش پیمایش سوم موج اساس بر. است شده منجر باال

 فساد طریق از ثروتمندان که گزاره این با درصد 11 تنها دانند،می امروز اوضاع در حق تضییع عامل را پارتی و پول نداشتن

 دهنادی را قانون توانندمی راحتیبه ثروتمندان که باورند این بر درصد 17 از بیش مخالفند، اندرسیده ثروت به پارتی و رانت و

 گویانپاسخ درصد 41 حدود دارند، تردید قانونی طرق از حق احقاق به نسبت گویانپاسخ درصد 07 از بیش بگیرند،

 و تخصص داشتن که باورند این بر درصد 19 تنها و دانندمی سیاسی وربطخط و پارتی به منوط را شغل به دسترسی

 عیفتض دهندهنشان که برشمرد توانمی میدانی هایپژوهش از را زیادی هاییافته. دارد تأثیر شغل یافتن در شایستگی

 پیشین هایتجربه اساس بر جامعه که است آیندگیبی و پناهیبی احساس نوعی از ناشی اینها. هستند اجتماعی همبستگی

 نتیجه رد معیشتی شرایط بر نداشتنکنترل احساس اوضاع، از نااطمینانی و ثباتیبی این. دارد هاییموقعیت چنین از خود

 هااضطراب از انواعی پایین، و متوسط درآمدی هایگروه در ویژهبه تبعیض، و عدالتیبی احساس و هاقطعیت عدم از انواعی

 ایشهتالش با متناسب دستاوردهای که رسدمی احساس این به جامعه از بخشی اینکه. دارد پی در نیز را روانی فشارهای و

 تیوضعی چنین در. دهدمی دست از بارهیکبه نیز را خود قبلی دستاوردهای از بخشی هاییشوک چنین نتیجه در و ندارد

 و سردرگمی نوعی با حالدرعین. شود فرسایش دچار اجتماعی نهادهای و جامعه به فرد تعلق احساس که است طبیعی
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 هم که است ایعمومی هایسازمان همان به معطوف نگاهش همچنان آن نتیجه در که است مواجه ایدوگانه وضعیت

 هاییشپرس. است نامطمئن مسائل حل در آنها موفقیت به نسبت هم و داندمی آنها عملکرد از ناشی را خود نابسامان وضعیت

 ذاریگسیاست نظام رفتار بر چیز هر از بیش که است دوگانه موقعیت همین محصول «شد خواهد چه» و «شودمی چه» نظیر

 ستراتژیا داشتن مستلزم کارکرد این و کند نقش ایفای جامعه پناهگاه عنوانبه باید ایران سیاسی نظام رو،ازاین. دارد داللت

 سازیخصوصی نظیر هاییسیاست است؛ پیشین نادرست هایگذاریسیاست از بسیاری از بازگشت و نشینیعقب روشن

 . ... و جامعه از زداییتشکل کار، نیروی کردنموقتی و شغلی سازیثباتبی بهداشت، و آموزش

 ایهگروه و فقرا برای گزینشی و هدفمند هایسیاست کنار در سیاسی نظام است الزم اجتماعی گذاریسیاست منظر از

 هداشت مدنظر نیز مسکن و درمان و بهداشت آموزش، حوزه سه در ویژهبه را گسترده و همگانی هاییسیاست برخوردار،کم

 طبقات از اعتناییقابل بخش تا شد موجب مسکن و سالمت حوزه دو ویژهبه 1927 دهه ابتدای اقتصادی شوک. باشد

 توقف:از ندعبارت گیرد، قرار کار دستور در راستا این در تواندمی که اقداماتی برخی. فروافتند فقر خط زیر به پایین متوسط

 ور،کش بازتوزیع نظام اصالح دولت، عمومی منابع تخصیص نظام در بازنگری سالمت، و آموزش سازیخصوصی هایبرنامه

 بیمه نظیر کار بازار منفعل هایسیاست گسترش شغلی، ثبات افزایش مسکن، بازار مؤثر تنظیم برای سیاستی بسته تدوین

 و حمایتی نظام کردنیکپارچه ،(هستند کاریبی بیمه پوشش تحت کارانبی درصد یک از کمتر حاضردرحال) کاریبی

 .فرادولتی و دولتی منابع تجمیع

 


