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 به نام خدا

 اجتماعی پژوهشگر گودرزی، محسن با گو و گفت در ایران جامعه روزهای این شرایط تحلیل

 بنیادین تغییرات نیازمند ایران جامعه

 و آماری شواهد و هاداده براساس «اجتماعی همبستگی زوال» عنوان با را گزارشی تازگیبه اجتماعی پژوهشگر گودرزی، محسن

 تشدید و جدایی انفصال، به و کندمی سست را نهادها و هاگروه افراد، رابطه که فرآیندهایی گزارش، این در. است کرده تهیه پیمایشی

 اقتصاد ککی شدنکوچک به سازگسیخته عینی عوامل سطح در. اندشده بررسی سازگسیخته فرآیندهای منزله به انجامند،می تضادها

 روند رشی؛نگ عوامل سطح در. است شده پرداخته شهری نشینیحاشیه و فساد شغلی، ثباتیبی و بیکاری ها،نابرابری تشدید ایران،

 شدر گزارش، نویسنده دید از. اندشده بررسی «اجتماعی زوال احساس» فراگیرشدن و اصلی نهادهای دگرگونی نگرشی، تغییرات

 تاس انجامیده ایسوژه گیریشکل به هنجاری نظام ضعف با همراه ارزشی مراتب سلسله نظام در مادی هایارزش غلبه و فردگرایی

 اصلی نهاد سه شده موجب روند این. کندمی وجوجست اجتماعی هایکنترل و هامحدودیت از فارغ را خود فردی منافع و هالذت که

 ذهن رب «اجتماعی زوال احساس» دیگر، طرف از. کنند ایفا درستیبه را خود بخشانسجام کارکردهای نتوانند سیاست و دین خانواده،

 عادالنه آن هایفرصت که ایجامعه. است گرفته قرار سراشیبی در که یابندمی ایجامعه در را خود مردم. است یافته غلبه جمعی

 ویر پیش روشن ایآینده و است پایین آن در اجتماعی اعتماد دهد،می دست از پیش از بیش را خود اخالقی هایبنیان نشده، توزیع

 است معتقد گودرزی. است شده پناهیبی و استیصال احساس جامعه، با بیگانگی احساس رشد موجب عوامل این. بیندنمی خود

 و دکننمی تهدید را آن کلی حیات ساز،گسیخته هایپدیده و روندها سو، یک از. دارد قرار متفاوت سرنوشت دو برابر در ایران جامعه

 چهآن درباره. است گسترش درحال جامعه گوناگون هایالیه و مختلف اقشار میان در جدید هایهمبستگی از اشکالی دیگر، سوی از

 هاینگرش و هاارزش ملی پیمایش. ایمداده صورت وگوییگفت اجتماعی پژوهشگر گودرزی، محسن با دارد جریان ایران جامعه در

 پژوهش و نظرسنجی هاده و ٣١٣١-٣١٣١ دهه سه در ایران فرهنگی تحوالت ایران، کار بازار ساختاری تحوالت بررسی ایرانیان،

 .است گودرزی کارهای ازجمله

 جتماعیا شرایط شما نظر به. دهند توضیح را اخیر اتفاقات آنها اطالعات براساس تا اندرفته هاپیمایش سراغ برخی اخیر اعتراضات با  

 گویند؟می چه جامعه وضع درباره اجتماعی تحقیقات است؟ چگونه ایران

 دیگر ییک و اندشده اعتراضات باعث که است نزدیک و مستقیم علل یکی کرد؛ توجه عوامل از گروه دو به باید اعتراضات تحلیل در 

 شانخود وضع تغییر برای یا باشند ناامید شانزندگی وضع بهبود از مردم ای،جامعه در اگر مثال است، محیطی مناسب هایزمینه هم

 محیط این کندمی کمک هاپیمایش اطالعات. شودمی مساعد نارضایتی بیان و اعتراض برای زمینه باشند، نداشته روشنی اندازچشم

 که تغییرات زا ایسلسله یعنی روند گوییممی وقتی. کنندمی کمک رفتاری یا نگرشی روندهای فهم به هاپیمایش. بشناسیم بهتر را

 تغییرات این یعنی کنیم،می صحبت خانواده تغییرات روند از وقتی نمونه برای. نیستند مدتکوتاه و دهندمی روی زمانی بازه یک در

 انتظار که است خطایی گمان این. نیستند پذیربرگشت هم سرعت به روندها. اندشده انباشت هم بر و اندگرفته شکل زمان طول در

 که ستا این در هاپیمایش اهمیت. داد تغییر را روند یک مسیر توانمی ضربتی اداری، اصطالح به و فوری اقدام چند با باشیم داشته

 .دهندمی نشان را روندها این
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 وقتی ولی شوید،نمی جزیی تغییرات متوجه و دارید وآمدرفت روز هر خودتان شهر یا محله در شما کهاین مثل. اندتدریجی روندها 

 عوض را هرش کلی سیمای چگونه جزیی تغییرات این شویدمی متوجه کنید،می نگاه را قبل هایسال از هاییعکس یا گیریدمی فاصله

 چقدر هخانواد مثال بینیممی و آییممی خودمان به دفعهیک شویم،نمی آنها جزیی تغییرات متوجه ما. طورندهمین نیز روندها. اندکرده

 .کرد بررسی روندها این پرتو در را دیگر پدیده نوع هر و اعتراضات باید. است کرده تغییر

 کنید، بینیپیش آینده دهه یک مثال برای را ایران اجتماعی وضعیت بتوانید که داد قرار شما اختیار در نتایجی پیمایش این آیا   

 .بگویید شتربی تحقیق این نتایج از. ایدداده انجام تازگیبه آن درباره تحقیقی که «اجتماعی گسیختگی» موضوع همین نمونه عنوانبه

 تمشکال کدام هایمشخصه یا هاعالمت است، درگیر آن با ایران جامعه که مختلفی مشکالت ام،پرداخته سوال این به گزارش آن در 

 امعه،ج یک افراد آنچه. اندگرفته هدف را جامعه کلیت و کنندمی سست را جامعه هایبنیان مشکالت، این همه من، نظر به. ترندکلی

 و طبقات است، شده سست هم با افراد پیوندهای. است رفتن دست از درحال دهد،می قرار هم کنار را مختلف طبقات و هابخش

. تاس شده ضعیف عمومی نهادهای با مردم پیوند. کنندمی دنبال را متفاوتی سرنوشت و گیرندمی فاصله هم از اجتماعی هایگروه

 و نهادها شده باعث گسترده فساد نیست، آنان نفع به کند،می طی کشور اقتصاد که مسیری کندمی احساس جامعه از بزرگی بخش

 هم نهادها به اگر. است شده سست زند،می پیوند جامعه به را فرد که هاییرشته. کنند احساس خود برابر در را مختلف هایدستگاه

 آموزش نهاد هددمی نشان این. است افزایش به رو دانشگاهی تحصیلکردگان بیکاری. بینیممی نیز جاآن در را گسیختگی کنیم، نگاه

 هاده جامعه خاطر همین به. است زیاد هامثال نوع این از. شودنمی جذب و خوردنمی اقتصاد درد به که دهدمی بیرون محصولی

 .امپرداخته مشکل طرح به زاویه این از. است زوال معرض در که است جامعه کلی حیات آن و دارد مشکل یک بلکه ندارد، مشکل

 اند؟کرده تشدید را گسیختگی روندهایی، چه و کنیدمی تعریف چگونه را گسیختگی این   

 ماعیاجت پیوندهای اگر. دید را آنها هایعالمت باید و نیستند مشاهده قابل مستقیم صورت به اجتماعی روانی هایپدیده از بعضی 

 فاختال و دعوا هم با آن اعضای که است ایخانواده گسیخته، خانواده مثال. کنیممی یاد آن از گسیختگی عنوانبه باشند، ضعیف

 اساحس و بیگانگی و تضاد یعنی باشد، گسیختگی که جا هر. ندارند خاطری تعلق هم به نسبت و کنندمی عمل هم علیه دارند،

 هر. تاس گسیختگی هاینشانه... و خودخواهانه جوییمنفعت روی،تک گریزی،مسئولیت خشونت، کینه، و نفرت. دارد وجود تعلقعدم

 هم با اشتراک احساس آن، اعضای که گروهی یعنی گسیخته گروه یک. دارد وجود گسیختگی یعنی باشند، حاضر هانشانه این که جا

 هر و هرکس اصطالحا و دارد وجود تضاد آن نهادهای و طبقات ها،گروه افراد، بین که ایجامعه یعنی گسیخته جامعه یک ندارند،

 .است خودش فکر به و کندمی را خودش کار بخش

 حکومت؟ با افراد رابطه یا گرددبرمی هم با افراد رابطه به فقط اجتماعی گسیختگی   

 هاییگروه یا افراد است ممکن. نهادی سطح در هم و دید را گسیختگی هاینشانه توانمی فردی سطح در هم است، تروسیع نه، 

 است، کرده چه من برای جامعه این که کنند سوال خودشان از ندارند، تعلق جامعه حتی یا جمع یا گروه یک به که کنند احساس

 را آن ایهنمونه. است گسیختگی سطح یک این. بدانند بیگانه آن با را خودشان و نیست قایل ارزش آنها برای جامعه کنند احساس

 ای داندنمی خودش شأن در را کار یا نیست راضی آن درآمد از یا ندارد ایعالقه خودش کار به که فردی بینید،می عادی زندگی در

 ایددهدی ادارات به مراجعه در هم شما البد. ندارد کار این به تعلقی فرد صورت، این در است، گرفته قرار تبعیض مورد کندمی احساس
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 یلیدال و گیریممی حقوق چقدر ما مگه گویندمی کنید،می اعتراض که بعد دهند،نمی انجام درست را شما کار مدیری یا کارمند که

 .نوع این از

 که است واضح خیلی. حکومت و نخبگان بین حکومت، مختلف هایبخش بین تضاد. بینیدمی را گسیختگی هم دیگر سطح یک در 

 میمتص مثال... و اقتصادی هایسیاست در خارجی، سیاست در. نداریم نظر توافق هم با کشور اداره هایسیاست تریناصلی مورد در ما

...  یا دارد وجود جامعه درون که تضادی یا دارد وجود حکومت نهادهای در که تضادهایی. کندمی لغو دیگر نهاد یک را وزارتخانه یک

 .است اجتماعی گسیختگی از اشکالی

 اخیر هایدهه هاینگرانی مهمترین از یکی به کندمی اشاره درواقع اجتماعی، همبستگی درباره ایدکرده مطرح شما که بحثی   

 ٠٧ دهه آغاز از و جنگ پایان از پس زمانی مقطع درواقع_ را گذشته دهه سه حدودا بخواهیم اگر اجتماعی، سرمایه دیدنآسیب

 هب است؟ شده تشدید مقطعی چه در و آغاز مقطعی چه از اجتماعی همبستگی کاهش بر اثرگذار عوامل کنیم، بررسی _را تاکنون

 افتهی کاهش مقاطعی در یا داشته صعودی خطی سیر یک و بوده مشابه دهه سه این در اجتماع گسست زوال فرآیند آیا دیگر عبارت

 اند؟داشته اثر بین این در عواملی چه و بوده هاییزمان چه مقاطع آن است؟ شده تشدید مقاطعی در و

 اجتماعی لحظه آن از. کرد توجه باید تدریجی روندهای به. شد شروع لحظه این از گفت و کرد معین را زمانی نقطه یک تواننمی 

 خط طرف یک که کسانی به که موقع آن از کند،می تقسیم گروه چند یا دو به را مردم و شودمی ترسیم جامعه در هاییخط که

 شوند،یم داشته نگه محروم یا  تحقیر گرفته، نادیده خط دیگر طرف در کسانی و شودمی داده بهتری هایفرصت و هاموقعیت هستند،

 است کنمم. باشند نداشته برابر هایفرصت مختلف، سیاسی هایگرایش و باشد سیاسی تواندمی خط این. ایممواجه گسیختگی با

 یارهایمع با. باشد قومی خط این است ممکن. برخوردار بسیار برخی و محرومند طبقات برخی که بینیممی. باشد اقتصادی خط این

 اشتهگذ ارج برخی و تحقیر هاگروه بعضی و داریم زیاد جامعه در هاکشیخط این از. ایمکرده تقسیم را جامعه و کشیده خط متفاوتی

 .محرومند برخی دارند، ویژه امتیازات بعضی شوند،می

 دهند؟می افزایش را گسیختگی عواملی چه   

 تسس  باعث همچنین گیرند، قرار هم برابر در یا شوند منفصل یا جدا هم از جامعه هایگروه یا افراد شوندمی باعث عوامل از گروه دو 

 .است ذهنی عوامل دیگری و عینی عوامل یکی شوند؛می جامعه در تضاد ایجاد یا پیوندها شدن

 کنید؟می بازتر را عینی عوامل   

 ثروت لیدتو ظرفیت و شده کوچک ایران اقتصاد کیک معتقدند اقتصاددانان از بسیاری. ایران اقتصاد کیک شدنکوچک مثال، برای 

 تصادیاق نظام دیگر، عبارت به یا رسد،می کس هر به کمتری سهم یعنی شود،می کوچک کیک وقتی. است کرده پیدا کاهش رفاه و

 هر ای هرکس است، کوچک کیک یا شود محدود منابع وقتی. کند ایجاد شغل همه برای کند، تامین را جامعه اکثریت رفاه تواندنمی

 تیجه،ن در است، تیزتر هابعضی چاقوی. شودمی بیشتر هم رقابت نتیجه، در. بردارد خودش برای بیشتری سهم کندمی سعی گروه

 رقابت و است محدود منابع وقتی. شودمی کمتر شانسهم و ندارند ایوسیله هیچ هم هاگروه بعضی و دارندبرمی بزرگتری سهم

 هارگیرید و است کم آب که کنید نگاه نقاطی به. شودمی بیشتر هم شود اختالف و دعوا بیشتر سهم برای کهاین احتمال شدیدتر،

 سهم دارند، بیشتری امکانات که هاییگروه است، محدود منابع وقتی. شودمی منجر قتل و نزاع خشونت، به آب سر بر تضادها و

 کارت د،بودن دارترپول که طبقاتی شد، بندیسهمیه بنزین وقتی. ایمدیده زیاد را هانمونه این خودمان جامعه در ما. برندمی بیشتری
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 سهم ،محدود منابع از توانستندمی نتیجه در. کنند تهیه آزاد بنزین که داشتند مالی قدرت حتی یا خریدندمی را دیگران بنزین

 دارند، ریبیشت دسترسی اداری مقامات به دارند، بیشتری امکانات بیشتر، سهم برای رقابت در هاگروه این. آوردند دست به بیشتری

 منابع زا بیشتری سهم توانندمی و دارند بسیاری امکانات خالصه و شناسندمی بهتر را اداری قواعد دارند، پول دارند، بیشتری پارتی

 یدرست هایسیاست اگر خاطر، همین به. کنند بیشتر منابع از را شانسهم توانندمی بزرگتر شهرهای و هااستان حتی. بردارند را

 .شودمی منجر نابرابری افزایش به منابع محدودیت نیست، هم معموال که نباشد

 احتماال د،باشی داشته پارتی اگر حاال. گیردمی صورت شدیدتری رقابت شغل، آوردن دست به برای که است روشن باشد، کم شغل اگر 

 خودشان ثلم کسانی با ترپایین طبقات. است شده انجام مختلفی مطالعات مورد این در. کنید پیدا شغل توانیدمی دیگران از ترراحت

 هایرصتف یا شغل کردن پیدا در هم به توانندنمی نتیجه در... و بیکاری درگیر فقیر، خودشان مثل کسانی. دارند بیشتری ارتباط

 اجتماعی حرکت یا وضع بهبود برای منابعی یا هافرصت تواندنمی معموال آنها اجتماعی شبکه دیگر، بیان به. کنند کمک بهتر اقتصادی

 تصاداق کیک شدنکوچک و ایران اقتصاد ظرفیت شدنکم. کنندمی بازتولید را خودشان هم به شبیه افراد. دهد قرار اختیارشان در

 فقیر و فرودست طبقات برای جامع اجتماعی سیاست یک نظر، این از. کرد خواهد تشدید را گسیختگی که است هاییزمینه از یکی

 جامعه در خود برای جایی و شد خواهند رانده حاشیه به گروه این صورت، غیراین در است، ضروری ایحاشیه مناطق و جامعه

 .کنند احساس جامعه چندم درجه مسافران را خودشان است ممکن نظر، این از. بینندنمی

 کنند؟ عمل قطار علیه است ممکن   

 ندپیو هایرشته یعنی است، پایین تعلق احساس وقتی. شوندمی وصل جامعه به مختلفی هایرشته با اجتماعی هایگروه و فرد 

. رودیم دیگری مقصد به قطار این کنندمی احساس مردم است، افزایش درحال فقرا و ثروتمندان بین فاصله وقتی. است شده سست

 شانزندگی روش یا هاارزش بینندمی وقتی یا. کنندنمی پیدا آن به ایدلبستگی. را آن مسیر نه و دارند دوست را قطار نه وقت آن

 از ییک و است مخرب بسیار اجتماعی تحقیر و تبعیض احساس. کنندنمی احساس جامعه به خود در تعلقی شود،نمی شمرده محترم

 .است ایران جامعه در اجتماعی تنش و تضاد ایجاد در اصلی منابع

 کنید؟ اشاره توانیدمی مواردی چه به اقتصادی از جدای عینی عوامل از   

. کندمی یدتشد را گسیختگی که است عواملی از دیگر یکی نابرابری. هست هم اجتماعی و سیاسی بلکه نیست، اقتصادی فقط نه، 

 .دارند زیادی اهمیت نابرابری حقوقی یا سیاسی هایجنبه. ندارد اقتصادی جنبه فقط نابرابری

 دانید؟می مهم گسیختگی در را شغل چرا. است شده شغل مثل منابع محدودیت باعث ایران اقتصاد کیک شدن کوچک که گفتید   

 او نفع هب گروه آن در بودن کند احساس که است زمانی تا گروه یک به فرد تعلق. گرددبرمی گسیختگی از نخست تعریف همان به 

 مادی فقط هم فایده. است مفید آنها برای رابطه این کنندمی احساس که دهندمی ادامه را دوستی رابطه یک زمانی تا افراد. است

 او با را ودخ مشکل توانندمی که دارند را کسی کنند، مشورت خود دوستان با توانندمی دارند، مشکلی وقتی کنندمی احساس. نیست

 شودنمی گذاشته احترام او به و حمایت او از کند احساس فرد رابطه یک در اگر ولی کنند، کسب عاطفی حمایت و بگذارند میان در

 را وضع همین هم شغل. کند حفظ را دوستی روابط آن ندارد تمایلی که است روشن خب ندارد، اهمیت دوستانش برای او نظرات و

 افراد. برندمی سوال زیر را او اجتماعی ارزش عالف، و بیکاره گویندمی کسی به وقتی. است اجتماعی اعتبار منابع از یکی شغل. دارد

 ابتب چقدر بیکار جوان یک بگیرید نظر در. اجتماعی اعتبار کسب در هم و شوندمی مواجه مشکل با خود نیاز تامین در هم بیکار،
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 اعتبار بیکاری خاطر به باشد، دراز خانواده سوی به دستش باید خود نیاز مورد پول برای بیکار جوان یک. شودمی تحقیر بیکاربودن

 .ندارد ایآینده. بدهد سامان را خود مستقل زندگی تواندنمی و ندارد اجتماعی

 .است ایکنندهنگران حد در االن بیکاری وضعیت   

 هفته در ساعت یک تعریف با بیکاری این تازه. است بیکار فعال، جمعیت درصد٣١ از بیش ٣١٣٣ سال آمار طبق. است طور همین 

 در ایران جامعه کهدرحالی کل، بیکاری برابر ٣/١ یعنی است، درصد١٣ جوانان بین بیکاری. داریم بیکار نفر میلیون١ از بیش. است

 .دارد قرار جمعیتی پنجره وضع

 اید؟گرفته نظر در سنی چه را جمعیتی پنجره و   

. است اقتصادی رشد برای فرصت بهترین این. سال ٤٦ تا ٣٣ بین. دارند قرار فعالیت سن در جامعه اکثریت یعنی جمعیتی پنجره 

 نتیجه رد و است پایین درمانی نیازهای پردازد،می بیمه حق کند،می کار که جمعیتی یعنی دارند، قرار کار سنین در جمعیت اکثریت

 .باالست بسیار بیکاری میزان شرایطی چنین در وقت آن. داد اختصاص اقتصادی فعالیت توسعه به توانمی را جامعه منابع

 چیست؟ نظرتان مورد این در. باالست هم دانشگاهی تحصیلکردگان بیکاری میزان   

 ناپایداری ألهمس دوم. باالست زنان و دانشگاهی تحصیلکردگان جوانان، بین که است بیکاری یکی دید؛ بعد دو از باید را اشتغال مسأله 

 حصیالتت با فرد یک وقتی. باالست دانشگاهی تحصیلکردگان بیکاری کردید، اشاره که طورهمان. است مدتکوتاه مشاغل و شغلی

 چیزی آموختن برای را عمرش از سال چند کندمی احساس چون شود،می تحقیر هم بیشتر کند، پیدا شغل تواندنمی دانشگاهی

 یک اگر. نکند تامین را او اجتماعی شأن که کند پیدا شغلی است ممکن دیگر، طرف از. خوردنمی دردش به که است گذاشته

 و کند عقان را خود و دهد توضیح خود به بتواند باید هم باشد، داشته پایین منزلت با و اهمیتکم شغل یک دانشگاهی تحصیلکرده

 .آوردمی پایین را شأنش برعکس ببرد، باال را او شأن شغل، کهاین جای به بگویم اینجوری. دیگران به هم

 این از دبع که است نگران فرد. نیست ثابت ولی آورد،می دست به شغل یک فرد یعنی است، شغلی ناپایداری هم دیگر سمت یک 

 را ردف روان بودن،موقتی و قراریبی ثباتی،بی احساس. شود بیکار علتی به ولی باشد، داشته شغل است ممکن یا کند چه شغل،

 .سازدمی فرسوده

 داریم؟ شغلی ثباتیبی از آماری   

 بیش ٣٣ سال آمار براساس. آورد دست به کلی تصویری بتوان شاید کار نیروی آمار از. امندیده موقتی مشاغل از کاملی و دقیق آمار 

 در هروز هر فرد این بگیرید نظر در حاال. اندشده بیکار بعد و داشته شغل یعنی اند،بوده شاغل قبال درصد٣٦ یعنی بیکاران نصف از

 .کندمی سست جامعه با را فرد پیوند که است سازوکارهایی این. دهدمی خبر گسترده فساد از که دارد قرار اخباری جریان

 حلیلت در ایمنطقه هایتفاوت این. است کشور کل از باالتر کشور شهرهای از بعضی در بیکاری. است مهم هم ایمنطقه هایفاصله   

 دارد؟ قرار کجا شما

 ای ارادی صورت به. شودمی جامعه مختلف هایبخش بین تضاد و شکاف فاصله، ایجاد باعث مختلفی روندهای گفتم که طورهمان 

 ینا اقتصادی خودکار با باریک مثال. اندکشیده مختلف خودکارهای با را هاخط این. است کرده تقسیم را جامعه هاییخط غیرارادی،
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 و شودمی دیده چقدر تهران مشکل ببینید. است زیاد کشور مناطق بین تفاوت. ایمنطقه خودکار با هم بار یک است، کشیده خط

 یک اند،آمده تهران به شهرستان از کار برای که داریم سراغ را مهاجرانی تهران همین در ما. چقدر کشور دیگر شهرهای مشکالت

. بینیدمی را گروه این بروید، خطی هایتاکسی مسیرهای برخی به. خوابندمی آن در هم هاشب و کنندمی کار همان با دارند، خودرو

 این .کنند پیدا درآمد برای منبعی خود شهر در نیستند قادر هم حد این در حتی اینها یعنی دارد، هم دیگر سمت یک هاپدیده این

 بین روزانه دعواهای و درگیری. کنید توجه مسیر همان خطی هایتاکسی با افراد این درگیری به است کافی فقط. است زیاد هانمونه

 افتندمی هم جان به اند،اقتصادی وخیم وضع قربانی دو هر که گروه دو. هاستحداقل در شانزندگی سطح هم دو هر که گروه دو این

 .آورندمی بیرون نان کردنقسمت برای از جز را شانکاردهای شاملو قول به و

 اوتمتف کهکشان دو یا جهان دو به ما جامعه انگار. شودمی دیده هاتفاوت این هم شهرها درون بلکه نیست، شهرها بین فقط هاتفاوت 

 رمستم روند یک در ناکارآمد یا فرسوده هایبافت اداری اصطالح به یا فقیرنشین مناطق و شهری هایحاشیه. است شده تقسیم

 هریش تاسیسات معموال مناطق این. کنندمی زندگی مناطقی چنین در کشور شهرنشین جمعیت سومیک حدود. است افزایش درحال

 نظام حاشیه در کوچکتر شهرهای کنیدمی مشاهده نتیجه در... و ندارند دسترسی باکیفیت بهداشت یا آموزش به دارند، نامناسبی

 احساس و زندگی سختی شرایط در اینها. است افزایش به رو حاشیه جمعیت هم شهرها خود در. اندگرفته قرار اجتماعی و اقتصادی

 رانده حاشیه به کشور جمعیت از بخشی مختلف، سازوکارهای با ما جامعه در دهندمی نشان فرآیندها این همه. اندشده رها کنندمی

 اندازیهمپشت با دیگرانی شود،می بدتر روزروزبه شانوضعیت بینندمی اینها. برخوردارند کمتر جامعه امتیازات و مواهب از و شوندمی

 هم. دکننمی تغییر هم وضع و اندداده اختصاص خودشان به را جامعه منابع از بیشتری سهم اجتماعی و سیاسی نفوذ یا دوزوکلک و

. بینیدمی بیگانگی احساس با سرخوردگی و خشم از ترکیبی یعنی ناامیدند، آن تغییر به نسبت هم و شوندمی خشمگین وضع این از

 .جوشدنمی آنها برای چیزی دیگ این در کنندمی احساس که است وقت آن

 گودرزی دکتر. دارد وجود جامعه از هاییبخش میان در آیندگیبی احساس نوع یک گیرممی نتیجه شما هایصحبت از خب   

 وجود حس این هم ایطبقه و گروه و قشر هر در اند،دیده زیان و شده مغبون کنندمی احساس مردم از هاییگروه که هاستسال

 رزیابیا چگونه را موضوع این شما اند،افتاده عقب زندگی از کنندمی فکر هاخیلی میانسال، و جوان دانشجو، کارمند، پزشک، یک دارد،

 چیزی؟ چه به فردگرایی؟ آینده؟ از بیم به طبقاتی؟ فاصله تشدید به گردد؟برمی فساد از مردم تصور به آیا کنید؟می

 اعیاجتم هایارزش بینندمی آنها کهاین -است مهم بسیار که تبعیض حس به زدندامن جز به - مردم بر فساد منفی اثرات از یکی 

 یا ند،رسمی بیکران هایثروت به و کنندمی تخطی قانونی یا اخالقی قواعد از هاییگروه یا افراد وقتی. اندداده دست از را خود اعتبار

 ذهن در دیگر هایارزش از بسیاری و وطن برای فداکاری کردن، کار مثل هاییارزش دیگر کنند،می فرار کشور از ثروت همین با

 د،گیرنمی صورت هم واکنشی و شودمی منتشر گسترده صورت به فساد اخبار وقتی. دهندمی دست از را خود اهمیت و اعتبار مردم

 و ناحق به ایعده که بینندمی مردم. است فردی رشد و ثروت کسب برای مناسب روش یک فساد که شودمی داده پیام جامعه به

. اورندبی دست به را بیشتری هایفرصت و منابع اندتوانسته قانون و اخالقی قواعد گذاشتن زیرپا با و شرایط کردن فراهم بدون

 به ار باالیی اجتماعی موقعیت یا دارد ثروتی هرکس شاید کنندمی فکر مردم. ریزدمی فرو اجتماعی هایارزش اعتبار که جاستاین

 اهشک که است قشربندی نظام مشروعیت عبارتی به. است نبوده اخالقی هایشیوه طریق از البد دارد، باالیی شغل یا آورده دست

 ودشانخ موقعیت نه و دانندمی آنها شایستگی علت به را دیگران موقعیت نه که است این اشمعنی چیست؟ اشمعنی. کندمی پیدا

 .باشند داشته باالتر جایگاهی باید کنندمی فکر و دانندمی خودشان حق را
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 هک ایجامعه در. شوند بدبین هم آینده به افراد شودمی باعث که است عواملی از یکی کردید اشاره که طور همان فساد حالدرعین 

 که دفرماییمی مشاهده. شودمی مسدود فساد علت به تغییر برای مسیری هر. گیردنمی شکل امیدی دارد، وجود گیرهمه فساد تصور

 هگرفت تبعیض و سرخوردگی خشم، احساس از بگیرد، شکل جامعه به نسبت عواطف و احساسات از ایمجموعه شودمی باعث فساد

 .کنندمی سست اجتماعی هایارزش و جامعه سیاسی سازمان با را مردم پیوند هایرشته اینها همه. وفاداری و تعلق احساس کاهش تا

 گویندمی آید،می میان به اخالق یا اجتماعی هایارزش از صحبت افراد از برخی با گاهی که ایدداشته را تجربه این هم شما احتماال

 .هستند اجتماعی وخیم وضع یک از هاییعالمت شنوید،می هم زیاد احتماال که عبارات نوع این. «چند کیلویی اخالق»

 .کنید اشاره بود قرار نیز دیگری عوامل به مادی عوامل کنار در برگردیم اگر قبلی بحث به   

 هب. نگرشی و ذهنی عوامل هم دوم و عینی عوامل یکی بودم؛ کرده اشاره اجتماعی گسیختگی گزارش در عوامل از گروه دو به بله، 

 هایارزش اهمیت هم دومی و است فردگرایی و فردیت رشد یکی. است داده روی اجتماعی هایارزش در مهم تغییر دو من، نظر

 .شهرت و قدرت و پول مثل مادی

 د؟زننمی انتخاب به دست معیاری چه براساس گیرند،می قرار زندگی هایراهی دو برابر در وقتی کنونی اجتماعی شرایط در افراد 

 ما. دارد وجود هم لفظ در هنوز آن هاینشانه برخی. بود زیادتر همسر انتخاب در بزرگترها و هاخانواده نقش دورتر هایسال در مثال

 در بزرگترها پراهمیت نقش از عبارت این ولی دارد، صوری معنای که شنویممی عروسی مراسم در را «بزرگترها اجازه با» اصطالح

 نقش اما االن. کردمی اشاره دیگران یا مادرش نقش به کردید،می سوال را همسر انتخاب علت گذشته در اگر. دهدمی خبر گذشته

 هر برای او. است مهم که است او هایارزش و هاسلیقه معیارها، است، مهم که است فرد این یعنی است، شده ترپررنگ خودش

 .دهدمی ارجاع خودش به انتخابش

 طمتوس تعداد با اتاق متوسط تعداد سرشماری آمار طبق نمونه برای. دید زندگی مختلف هایحوزه در توانمی را فردیت هاینشانه 

 فضای. فردیت اهمیت از است اینشانه خصوصی فضای. دارد اتاق یک فرد هر میانگین، طوربه یعنی است، یکی تقریبا خانوار اعضای

 تا هگرفت آن اثاث و اتاق تزیین از. دهدمی سامان دیگران از مستقل و جدا را خود زندگی از بخشی فرد که معناست این به خصوصی

 دیگران، از جدا و مستقل بتوان خانواده محیط در حتی که اندکرده فراهم را امکان این هم جدید هایرسانه. وقت گذران نحوه

 آنان هایشخصیت که هاییرمان یعنی زنانه هایرمان ویژهبه رمان رشد دیگر، اینمونه در یا. کرد دنبال را خود کارهای یا سرگرمی

 درش با که دانندمی هنری شکل را رمان ادبیات، شناسیجامعه در. است فردیت رشد از دیگری عالمت نویسند،می زنان یا است زن

 .است زنانه خود یا self یک رشد از حاکی هم هارمان این مضمون. است مرتبط فردیت

 اییدبفرم مالحظه شما. برگرداند عقب به را آن تواننمی و است پایدار و بلندمدت روند یک فردیت رشد روند که است این منظورم 

 شودیم تبلیغ ایران در خانواده مورد در که هاییسیاست. شودمی تاکید شدن متمایز یا فردی استقالل مثل هاییارزش بر چقدر که

 است، اجتماعی روندهای برخالف هاسیاست این چون شود،می گرفته نادیده زنان فردیت آن در که است سنتی خانواده از نوعی

 .شودمی کم آن موفقیت احتمال

 مردم؟ گراشدنمادی یعنی مادی هایارزش   

 هاارزش این اهمیت درجه. مهم کمتر برخی و مهمترند برخی. ندارند اهمیت از درجه یک شانهمه و متفاوتند اجتماعی هایارزش 

. دهدمی دیگری ارزش به را خود جای زمان طول در ولی است، مهم ارزش یک جامعه یک در گاهی. کندمی تغییر ایجامعه هر در
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 مهمترین به االن پول. هاییارزش چه االن و بود حاکم هاییارزش چه انقالب اولیه هایسال در کنید، نگاه خودمان جامعه همین در

. است جوان نسل مهم آرزوهای از یکی شدن پولدار است، پول بیشتر چه هر آوردن دست به افراد آرزوی. است شده تبدیل ارزش

 پول» اصطالح به که بروند تحصیلی هایرشته و کارها به شوندمی تشویق فرزندان. شودمی سنجیده پول محک با چیزها بیشتر

 .«توشه

 است؟ عیب یک این نظرتان به چرا. دارد وجود وضع همین تقریبا هم دیگر جوامع در   

 هنجاری نظام جااین در. فرمایید توجه نکته یک به ولی ببینیم، را روندها همین است ممکن هم دیگر جوامع در که است درست 

 هم هاخواست این اگر و بدانند مهمتر را خودشان هایخواست و هاسلیقه و محور را خودشان افراد اگر. کندنمی عمل و است ضعیف

 عمناف به فقط افراد اگر گویدمی ساده قاعده یک. روندمی خودشان لذت و منفعت دنبال افراد بیشتر صورت، این در باشد، مادی

 که باشد داشته وجود چیزی باید. شودمی جنگل. داشت نخواهد وجود ایجامعه نگیرند، نظر در را دیگران و کنند فکر خودشان

. زنمب متداول بسیار و ساده مثال یک. کندمی کنترل را افراد که است قانونی و اخالقی هنجارهای. کند کنترل را افراد خواهیزیاده

 را خودش خودروی خروجی، در جلوی کسی شویدمی متوجه ناگهان کنید، خارج پارکینگ از را تانخودروی خواهیدمی کنید فرض

 و دهکر پارک شما پارکینگ جلوی و نبوده هم پارک جای است، نداشته فرصت داشته، کار راننده این خب،. رفته و است کرده پارک

 اخالق به راننده این دارید انتظار شما. است دیده را خودش منفعت فقط و مشکالتش و خودش فقط راننده این. است بسته را شما راه

 مالحظه. کندن تکرار را رفتاری چنین دیگر که بگیرد را او جلوی قانون دارید انتظار یا نکند، ایجاد مزاحمت دیگران برای و باشد پایبند

 سر بر تلق حتی و نزاع و درگیری چقدر ببینید. کنندنمی کار قانون نه و اخالق نه. است افتاده کار از تقریبا هنجار دو هر فرماییدمی

 و ترافیک مسیر طرف یک در وقتی که بینیدمی زیاد شما. است زیاد هامثال این از. دهدمی روی شهر در دیگری جای کردنپارک

 چقدر. بندندمی را دیگران راه و کنندمی حرکت است، مقابل هایخودرو به متعلق که مسیری از هاراننده از گروهی است، بندانراه

 در ولی شود،می دیده روندهایی چنین هم دیگر جوامع در که است درست شود؟می فرسوده اتفاقات نوع این دیدن از ما همه اعصاب

 تیجه،ن در. اندداده دست از فرد رفتار کنترل و تنظیم برای را خودشان قدرت یعنی اند،افتاده کار از قانونی و اخالقی هنجارهای جااین

 اخالق و قانون از را خود. بینندنمی را خود جز چیزی و است خود لذت و منفعت وجویجست در که شاهدیم را فردی رهاشده میل

 .است خودخواهانه طلبانهمنفعت فردگرایی یک دارد، وجود جامعه در که چیزی این. بیندمی آزاد

 است؟ کرده تغییر دستخوش را خانواده نهاد مادی، هایارزش و فردگرایی این آیا شود؟می چه خانواده نهاد نقش میان این در خب   

 خانواده یکی دارند؛می نگه منسجم را آن و کنندمی حفظ را جامعه قوام نهادها این یعنی دارند، مهمی نقش ما جامعه در نهاد سه 

. تاس حکومت از بزرگتر و فراتر که است سیاست نهاد بگویم تروسیع و تردقیق اگر یا حکومت هم سومی و دین دیگری است،

. ورطهمین نیز دین نهاد گیرد،می صورت خانواده در ما اخالقی تربیت از مهمی بخش گیریم؟می کجا از را قانونی و اخالقی هنجارهای

. اخالقی و قانونی هنجارهای و هاارزش عرصه هم و است آفرینیآرمان عرصه هم سیاست،. دارد دینی هایپشتوانه ما اخالقی هایارزش

 .اندداده دست از توجهی قابل میزان به هاارزش انتقال در را تأثیرشان و اندشده مواجه جدی مشکالت با نهاد سه هر

 .است مهم بسیار هاارزش انتقال در اینها نقش چطور؟ رسانه و آموزش   
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. است گذاشته رسمی هایارزش تبلیغ و سیاسی پذیریجامعه روی را خود تمرکز بیشتر آموزش نهاد. است مهم اینها نقش. بله 

. اندپذیرفته منفی تأثیر عمومی نهادهای به اعتمادیبی و عمومی وضع از مردم نارضایتی از نهادها این. طورهمین هم رسمی هایرسانه

 .است رسمی هایسیاست تغییر بازسازی تابع زیادی حدی تا آنها نقش خاطر، همین به

 است؟ داده روی اتفاقی چه نهاد این برای. خانواده نهاد به برگردیم   

 وسعادت خوشبختی افراد شده باعث سعادت و خوشبختی فردی مفهوم و فردگرایانه هایارزش رشد که بینیممی خانواده نهاد در 

 زنانه خود یا self که گفتم. است ناسازگار جدید هایارزش با پدرساالر خانواده هنجارهای. بدهند ترجیح رابطه حفظ بر را خودشان

 اجازه همین مثال. دارد تعارض است، کرده واگذار مرد به را تصمیمات و خانواده کنترل که هاییارزش و هنجارها با و است رشد به رو

 ،تعارض این در. اندگرفته قرار تعارض در هم با محتوا و شکل دیگر، عبارت به. بفرمایید مالحظه را کشور از زنان خروج برای همسر

 .کنید توجه طالق افزایش به است کافی. شودمی دگرگون که است شکل

 اجتماعی مراجع تفسیرهای و شودمی مهم اجتماعی هنجارهای تفسیر در افراد نقش که معناست این به فردیت رشد حال،درعین 

 حدی تا هاپیمایش در. کنندمی تفسیر را دینی هنجارهای خودشان تدریج به افراد مثال. دهدمی فردی تفسیرهای به را خود جای

 دشانخو یعنی دانند،می مذهبی را خودشان ولی ندارند، دینی هنجارهای به چندانی تقید و پایبندی افراد از بعضی که دید توانمی

 عنایم به اشکال این. دهدمی خبر ورزیدین اشکال تنوع از ایران در دین شناسانجامعه مطالعات. دانندمی دیندار فردی، تفسیر با را

 .است دینی هنجارهای و هاارزش تفسیر و ترکیب و انتخاب در فرد قدرت افزایش و دینی تفسیر مراجع تعدد

. جتماعیا گروه نه است، فرد دارایی و سرمایه تقریبا اجتماعی روابط یعنی است، اجتماعی هایرابطه کانون فرد االن بزنم، دیگری مثال 

 انوادهخ اعضای روابط شبکه از هاخانواده گذشته، در. نشناسند و ندانند را آنها نام ما خانواده شاید که داریم دوستانی وبیشکم ما همه

 ردیف سرمایه به گروهی و جمعی دارایی و سرمایه یک از اجتماعی رابطه حتی یعنی. نیست چنین حاضر درحال ولی داشتند، اطالع

 یاریبس فردیت. یابدمی افزایش فرد آزادی و کندمی پیدا کاهش هم فرد بر اجتماعی هایگروه کنترل نتیجه، در. است شده تبدیل

 را خانواده هاینقش هم جدید هایرسانه. است کاهش درحال آن اعضای بر خانواده کنترل یعنی است، کرده دگرگون را هازمینه از

 .است شده کاسته پذیریجامعه در آن قدرت و نقش از که است نهادی خانواده خالصه. اندداده کاهش

 شورک رسمی سیستم با هاخانواده میان در ناخواهخواه که هاییتعارض از برخی به کردید، اشاره شما که نکاتی کنار در توانیممی آیا 

 هستند رمجبو که چیزی آن با که است شکلی به ایرانی هایخانواده از بسیاری زندگی سبک یعنی کنیم، اشاره هست، جامعه فضای و

 رسمی نظام این در که چیزی آن. است خانواده و وپرورشآموزش رسمی نظام آن مشخص نمونه. دارد فاصله کنند، رعایت جامعه در

 شانرایب که تعاریفی با مردم زندگی سبک یعنی است، تعارض در کندمی عمل و است معتقد آن به خانواد که چیزی آن با دارد، وجود

 را خودشان خاص کارکرد کنندمی سعی که غیررسمی و رسمی نهادهای برخی منظر این از آیا. دارد فاصله است، شده جامعه در

 مسائل نای آیا مجازی، هایشبکه و جدید ایرسانه فضاهای برخی حتی یا دارد، فاصله مردم از بسیاری زندگی سبک با و باشند داشته

 شود؟نمی خانواده نقش تضعیف باعث

 نهرسا یا آموزش نهاد از ببینند افراد کهاین. است زده لطمه پذیریجامعه نهادهای مشروعیت به غیررسمی و رسمی فرهنگ شکاف 

 این. کندمی مردد مختلف هنجارهای به نسبت را فرد دارد، تعارض خانواده نهاد هنجارهای با که شودمی تاکید هنجارهایی بر رسمی

 دست از را خود موقعیت بیشتر رسمی نهادهای میان این در. کنندنمی کافی توجه آن به فرهنگی گذارانسیاست که است اینکته
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 شد، کم کنترل وقتی. بود ممنوع تقریبا پاپ موسیقی ٠٧ دهه اوایل تا ببینید شما. کنندمی نشینیعقب هم درنهایت و دهندمی

 و آموزش جامعه، پوست زیر در دادمی نشان سیل این. شدیم مواجه موسیقی نوع این هنرمندان و موسیقی انواع از سیلی با ناگهان

 تسم کدام جریان این در خانواده. بود شده همراه آن با هم مخاطبان هایسلیقه و گرفته شکل گسترده صورت به هنرمندان تولید

 چطور؟ آموزش نظام بود، ایستاده

 هم اجتماعی هایتنش. است شده منجر خانواده نقش کاهش به هم دیگری عوامل غیررسمی، و رسمی فرهنگ بین شکاف بر عالوه 

 .است زده لطمه آن به هم این و شده سرریز خانواده به

 .اندگرفته عهده به را خانواده نقش از بخشی جدید هایرسانه االن. است داده دست از را خودش کارکردهای از هاییبخش خانواده نهاد 

 ینب که تکنولوژیک دانش شکاف علت به االن همین. است شده کمتر قدرتش خانواده و گذردمی اجتماعی هایشبکه در افراد وقت

 دارند،ن کنترل امکان چون کند،می کار چه موبایل با فرزنداشان مثال که دانندنمی اصال والدین از بعضی است، افتاده اتفاق هانسل

 هب شانبرای هااپلیکیشن و افزارهانرم از استفاده در مشکلی یک اگر یعنی گیرند،می مشورت خودشان هایبچه از هاخانواده حتی

 .کنندمی سوال فرزندان از معموال بیاید، وجود

 شود،می میلتح خانواده بر بار آن از بخشی شود،می مشکل دچار اقتصادی نظام وقتی که است این کنیم دقت باید که دیگر نکته یک 

 تحمای جوان این از باید خانواده. کندمی پیدا افزایش خانواده درون در جوان آن زندگی مدت طول است، بیکار جوانی یک اگر یعنی

 ادنه. شودمی خانواده درون در هاتنش برخی موجب و منتقل خانواده به دیگر فشار یک هم طریق همین از که بدهد پول او به و کند

 .است افزایش درحال نهاد این در گسیختگی میزان که کنیممی مشاهده و دارد قرار اجتماعی سنگین فشار بار زیر خانواده

 فمتعار اقدامات و هاسیاست درمقابل ایران جامعه شدنمقاوم بحث اید،کرده اشاره آن به تانگزارش در که نکاتی مهمترین از یکی 

 رسدمی نظر به. است مشاهده قابل اجتماعی هایشبکه طریق از مردم هایواکنش از بخشی در موضوع این آشکار نمودهای. است

 هایگزارش به حتی جامعه موارد از بسیاری در کهاین کما دیده، آسیب بشدت «نهادی اعتماد» ویژهبه مختلف وجوه در اعتماد

 خیرا زلزله مثل بحرانی در مثال نیست حاضر یا کندنمی باور و گیردمی سخره به را آنها دهد،می نشان منفی واکنش هم تخصصی

 دست از اعتماد این یا اصالح را شرایط این بتوان که دارد وجود راهکارهایی چه. کند واریز عمومی نهادهای حساب به را هایشکمک

 کرد؟ ترمیم را رفته

 راهکار یمگویمی بالفاصله شویم،می مواجه مشکلی با که زمانی ما. کرد موجود وضع تردقیق شناخت به موکول باید را راهکار نظرم به 

 مه راهکار تا چون برد،می حاشیه به پرسش این با را بحثی طرح هر و داده بسط را خودش که است بروکراسی فرهنگ این. چیست

 دنش فلج علل از یکی. داد انجام بنیادین کار شودنمی نتیجه، در. آوردمی میان به را خودش هایمحدودیت بروکراسی کنید،می طرح

 نظر در «اجتماعی زوال احساس» از ایزیرمجموعه عنوانبه باید را اعتماد موضوع موضوع، این از جدا اما. است همین بروکراسی

 .گرفت

 چیست؟ «اجتماعی زوال احساس» از منظورتان   

 ارتعب به ندارند، امیدی آن آینده به نسبت و است شده بدتر جامعه وضع گویندمی که شنویدمی زیاد مردم با وگوگفت در شما 

 شهر ینا از اصیل اهالی گویندمی که شنویدمی زیاد را جمالت این. است گرفته قرار سراشیبی یک در جامعه کنندمی احساس دیگر،

 آن و دارند را خصوصیت این و اندنوکیسه ندارند، شهری اصیل فرهنگ که اندآمده کسانی هاشهرستان و اطراف شهرهای از و اندرفته
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 انددهآم کسانی و است داده دست از را خود اصالت و کیفیت گذشته، به نسبت شهرشان کنندمی احساس آنها. ندارند را خصوصیت

 ت،اس شده بدتر جامعه وضع کنندمی فکر مردم. شودمی دیده هم جامعه مورد در وبیشکم زوال احساس این. ندارند آن به تعلقی که

 ...و شده کمتر آینده به امیدشان

 د،باش عادالنه جامعه وقتی که است این فرضم. امگرفته نظر در اجتماعی زوال احساس برای بعد چهار پیمایش هاییافته براساس 

 هب شانتعلق احساس است، بهبود به رو شانآینده کنند احساس و باشند داشته اعتماد هم به مردم شود، رعایت اخالقی هنجارهای

 عنصر وفاداری. بود خواهند وفادار آن به و داشت خواهند دلبستگی آن نهادهای و ایجامعه چنین به آنها.  یابدمی افزایش جامعه

 .ماندمی پایدار اجتماعی رابطه باشد، وفاداری اگر. است اجتماعی رابطه یک در مهمی

 است؟ چگونه جامعه در بعد چهار این وضعیت   

 وندشمی ترکمرنگ مثبت اخالقی هایارزش شود،می ترمایهبی و ترتهی اخالقی هایجنبه از روزروزبه زندگی مردم، قضاوت براساس 

 قیاخال هایارزش که کنندمی زندگی ایجامعه در کنندمی تصور مردم. ترگسترده...  و چاپلوسی دروغگویی، مثل منفی اخالقیات و

 کنند،یم تصور که نباشد ایاندازه آن به دروغگویی میزان یعنی نباشد، واقعیت با مطابق مردم ارزیابی است ممکن. است افول به رو

 ورتص افراد اگر. داشت خواهد واقعی تأثیر -باشد غیرواقعی اگر حتی- واقعیت از افراد تصور. ندارد اهمیتی چندان موضوع این ولی

 کنش با است ممکن. کنندنمی احساس خود در اخالق رعایت برای الزامی ندارند، اخالقی هایارزش به پایبندی دیگران که کنند

 .کند محدود را اخالقی هایکنش تواندمی تصور همین نتیجه، در. دهند قرار دیگران سوءاستفاده معرض در را خود اخالقی

 تواندیم کسی نه شود،می توزیع شایستگی براساس و عادالنه شغلی هایفرصت نه مردم دید از. است گسترده هم تبعیض احساس 

 یمختلف مطالعات. دارد وجود جامعه یک در که است احساساتی ترینمخرب از تبعیض احساس. برسد خود حق به پارتی و پول بدون

 و تبعیض احساس در هاپیمایش نتایج. شودمی منجر یأس و سرخوردگی کینه، خشم، به تبعیض احساس که است داده نشان

 مهم سیارب هم آن اجتماعی و سیاسی وجوه بلکه ندارد، اقتصادی وجه فقط عدالتیبی و تبعیض. است کنندهنگران بسیار عدالتیبی

 و زنان مثل اجتماعی هایگروه و هاسنخ برخی در احساس این ندارند، برابر حقوقی موقعیت کنندمی احساس افراد کهاین. است

 .است شدید هاقومیت

 .کنیممی مشاهده را ناامیدی دیگر هایگزارش و هاروزنامه در مختلف هایگزارش در ما. است پایین بسیار هم آینده به امید   

 فاصله هم. شد خواهد بدتر هم آینده در و است گذشته از بدتر امروز وضع مردم دید از. دهندمی نشان را همین هم هاپیمایش نتایج 

 مانگ که است ایجامعه یعنی یابد،می افزایش جنایت و جرم هم و ترسست و ترنحیف اخالقی هایارزش هم شود،می بیشتر طبقاتی

 رد استیصال و پناهیبی حس نوع یک. دارند هراس آینده از نتیجه در. است امروز از بدتر فردایش و دیروز از بدتر امروزش کندمی

 .دارد وجود مردم میان در آینده با مواجهه

 چرا؟. اجتماعی نهادهای به اعتمادیبی از است اینشانه یأس این ایدنوشته خود گزارش در شما   

 یا توانندمین یا ندارند اثری وضع تغییر در اقتصادی نهادهای کنندمی تصور یعنی شود،می بدتر اقتصادی وضع گویندمی مردم وقتی 

 این عنیی است، گسترده فقر وقتی. کند فراهم جامعه اکثریت برای را رفاه و ثروت تولید که است این اقتصادی نهاد کار. خواهندنمی
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 کار از اخالقند، امر متکفل که نهادهایی یعنی شود،می بدتر مردم دید از اخالقی وضع اگر. دهد انجام را کاری چنین نیست قادر نهاد

 .اندافتاده

 .است خارج شاندست از متغیرها و ندارند خودشان زندگی بر کنترلی بینندمی مردم واقع در  

 خود دیگر، طرف از و دهند انجام کاری مسئول هایدستگاه و هاسازمان طرف، یک از که کندمی تغییر وقتی جامعه یک وضع. بله 

 هایهگرو کهاین یعنی ندارد، مشکالت حل برای جمعی کنش توان اعتماد، فرسایش علت به جامعه. شوند تغییر کار به دست مردم

 مردم یعنی ندارد، وجود اعتماد وقتی. بگیرند برعهده مشکل حل در سهمی هم خودشان و کنند همکاری یکدیگر با مردم مختلف

 هم همکاری امکان است، پایین عمومی اعتماد وقتی. نیست مناسب همکاری برای فضا این. دارند سوءظن و بدگمانند هم به نسبت

 یرمس بر توانندمی خودشان نه. ندارند دوست که رودمی سمتی به شانزندگی کنندمی حس افراد نتیجه، در. کندمی پیدا کاهش

 ای نهاد چون پناهی،بی هم دارد، وجود اقدام برای استیصال احساس هم. مسئول هایدستگاه و نهادها نه و بگذارند تأثیر شانزندگی

 شانگیزند آنها اراده از خارج و بیرون نیروهایی یک کنندمی حس که شودمی این نتیجه. کند کاری بتواند که یابندنمی را سازمانی

 هندد افزایش را خودشان ثروت و پول خواهندمی که زنندمی حرف «آنهایی» یک از. ندارند مسأله این بر کنترلی آنها و زندمی رقم را

 .است شده وضع این قربانی و اسیر که «مایی» یک و

 ییک. پذیرد صورت جامعه در تغییراتی باید قاعدتا کردید، مطرح که زوال موضوع و بدهیم ادامه بخواهیم اگر چارچوب همین در خب 

 و اقتصادی فرهنگی، مشکالت حل برای منشور و سند انداز،چشم تدوین ایران در مدیریت و گذاریسیاست همیشگی هایشیوه از

 حوزه در مثال. باشد داشته نمودی مردم زندگی در هاگیریتصمیم جوراین که ندارم خاطر به وقتهیچ من خب است، بوده اجتماعی

 بین از شاهد ساله٣٧ مثال دوره یک در که باشیم کرده مشاهده اجتماعی مسائل درخصوص یا باشد گرفته صورت گشایشی فرهنگ

 زندگی در آنچه و گذردمی حکومت در آنچه بین همیشگی هایتعارض کاهش عدالت، برابری، ایجاد تبعیض، کاهش دروغ، رفتن

 است؟ رسیده رویکردها و هاسیاست در بنیادین تغییرات زمان آیا باشیم، بوده دست این از مواردی و دارد جریان مردم

 وجود بیرون از فشارهایی و داریم مالحظاتی نداریم، کافی منابع گویدمی. دهید قرار اجرایی دستگاه یک رویپیش مسأله یک شما 

 ردم،ک اشاره آن به که جریانات این همه. اندشده انگیزهبی و منفعل کار،محافظه اداری، هایدستگاه. کنیم کاری توانیمنمی که دارد

 است شده اجرایی هایدستگاه کار. کنندمی زندگی جامعه همین در هم آنها. است داده روی هم هادستگاه همین انسانی نیروی در

 چیز هر یا اشدب برنامه یا منشور حاال که کنند تنظیم سندی یک باید کنندمی تصور. برنامه و منشور سند، تنظیم و جلسه تشکیل

 یمتنظ صرف شده، کم هم خیلی که ما اداری توان و انرژی از زیادی بخش بنابراین کنند،می تعریف عملکرد را همین خود. دیگری

 .شودمی دست این از هاییجلسه و اسناد نوع این

 دهند؟می ارجاع سندها همین به را برنامه وضعیت و هاپیگیری و هاسوال هم بعد   

 کنار را رویایی خانه یک. ماندمی خارج کشورهای در ملک خرید تبلیغات مثل. دهندمی ارجاع هابرنامه همین به هم همیشه. بله  

 تریمش البته و رویاهاست همین فروش کند،می عمومی افکار با هابرنامه که کاری... و لوکس اثاثیه از پر و بزرگ دهد،می نشان دریا

 این اشمعنی پس نبودیم، نقطه این در االن باشد، موثر بود قرار ایم،گرفته پیش در تاکنون ما که هاییسیاست اگر. ندارد چندانی

 کردناداره بارهدر که سیاستی کنید نگاه شما. ندارد کارآمدی و کفایت ایم،گرفته پیش در مسائل حل برای ما که هاییسیاست که است

 سابداریح به اقتصادی مسأله. کنیم اداره را شهر توانیمنمی سیاست این با دیگر خب. است بوده تراکم فروش ایم،گرفتهپی شهرها
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 رهنگیف حوزه در. کنیم کم را هاهزینه باید پس باالست، مانخرج کنیم، پیدا درآمد منابع باید پس داریم، کم پول است، شده تبدیل

 خارج نونیک وضعیت از خواهیممی اگر و است کنونی وضعیت هاسیاست آن نتیجه. است نرسیده نتیجه به تقریبا مانهایسیاست هم

 تواننمی اینها اب نیست، مشکالت پاسخگوی مانفعلی هایسیاست و کنونی رویکردهای. کنیم تجدیدنظر هاسیاست این در باید شویم،

 ازسازیب» به معطوف که هاییسیاست. است الزم جدی و بنیادین تغییر یک. شد مواجه... و آموزش نظام ناکارآمدی بیکاری، مسأله با

 هاتسیاس در جدی تغییر هاینشانه اگر. باشد جامعه در شدهرانده حاشیه به هایبخش ادغام و «اجتماعی همبستگی بازسازی یا جامعه

 صورت این در فقط. است داده دست از را خودش امید حس جامعه این. کندمی ایجاد امید حس شود، دیده تغییر از عالمتی و ظاهر

 .دارد وجود وضع این از خروج امکان که است

 تغییر هک دارید استحضار شما اما بشود، انجام خواهندمی مردم که چیزهایی آن و ترباز فضا باید که کنیم بندیجمع توانیممی خب   

 که ذیریمبپ اگر پس است، سطوح باالترین در جدی وگوهایگفت نیازمند نباشد، مقطعی و باشد هم اساسی که تغییراتی خصوصبه

 گفت وانبت شاید شود؟ اجرایی کشور رویکردهای و هاسیاست در تغییرات این که هستید خوشبین حد تاچه شما رسیده، تغییر زمان

 یریتغی جور هر باالخره چون ندارند، جرأت هستند، قدرت مسند در که کسانی ندارند، قدرت هستند، تغییر به معتقد که کسانی

 یرانا سیاسی ساختار اصال. ندارند امید باشند، تأثیرگذار توانندمی که هم برخی و باشد داشته را خودش خاص تبعات است ممکن

 هم آن وگوگفت اجازه آیا طرفین، برای تعهدآور سازوکار نبود و هاجناح محوریشخص حزبی، نظام فقدان دهد؟می تغییر اجازه

 دهد؟می را تعهدآور هایوگوگفت

 ار بینیخوش. کند کمک مسأله دیدن به شاید که کنم جدا هم از را اصطالح دو بدهید اجازه شما پرسش به دادن پاسخ از قبل من 

 کنید سوال او از اگر. افتدمی اتفاق خوب اموری که کند احساس خودش درون نفر یک یعنی بینم،می مبهم و روانی حس جوریک

 ل،دلی همین به داشت، دست در شواهدی باید تغییر برای کهدرحالی ندارد، حس از بیشتر چیزی. است چنین حسم گویدمی چرا،

. چقدر و دارند تغییر احتمال متغیرها کدام است، چقدر تغییر احتمال. دارم کار احتماالت با ندارم، کار بینیخوش حس این با من

 نسبت ار خودمان روانی حس کهاین جای به بشویم، متمرکز آن روی و کجاست؟ بدهیم، تغییر را وضعیت توانیممی که اینقطه یعنی

 .کنیم بیان وضعیت این به

 رارق تهدید معرض در جامعه هایبنیان و داریم قرار خطرناکی وضع در که است امر این پذیرفتن کنیم، آغاز جاآن از باید که اینقطه 

 و رفع را هاآن گذشته مثل توانیمنمی که هستیم مواجه بنیادینی مشکالت با ما. سازدمی بستههم را جوامع خطر گویندمی. اندگرفته

 و رسمی فرهنگ بین شکاف اجتماعی، هایارزش شدنقطبی مالی، هایموسسه وضع بازنشستگی، هایصندوق مشکل. کنیم رجوع

 تیسیاس. »کنیم وفصلحل قبلی هایروش با و گذشته مثل توانیمنمی را... و اخالقی هایارزش زوال اعتمادی،بی و فقر غیررسمی،

 ربهض باشند، خطرات این منکر هم ایعده اگر. است رشد درحال تدریج به خطر این از مشترکی درک. کنممی گمان. طلبدمی «دیگر

 .بشوند متوجه هم آنها که بود خواهد محکم قدرآن واقعیت

 مختلف هایروهگ و طبقات. کند مقابله وضع این با تواندنمی تنهایی به سیاسی گرایش هیچ و جامعه از بخشی هیچ کهاین دیگر نکته 

 رفتنازدست نگران که گروهی یکی اند؛ناراضی موجود وضع از جامعه بخش سه. باشند همراه مشکالت با مواجهه در باید اجتماعی

 زا بخش یک. نگرانند این مثل موضوعاتی و جوانان رفتارهای خانواده، وضع از اند،دینی هایارزش نگران آنها. است سنتی هایارزش

 و ناپایدار مشاغل در یا ندارند شغل ندارند، خوبی مالی وضع گروه این. است ناراضی زندگی هایفرصت از محرومیت خاطر به جامعه

 است، یاجتماع فرهنگی گشودگی دنبال هم جامعه از بخش یک. ندارند مسکن و آموزش و بهداشت به مناسبی دسترسی و ثباتندبی
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 این هایینظرسنج نتایج. داندمی جهان با بهتر رابطه در و فضا این در را وکارکسب رونق و طلبدمی را سیاسی و فرهنگی بازتر فضای

 منظورم. بود اعتنابی هاگروه دیگر به نسبت و دید را هاگروه این از یکی نارضایتی فقط شودنمی. دهندمی نشان را نارضایتی منبع سه

 و فرماییدمی درست را نکته این. نیست ممکن جامعه از بخشی حذف و اندجامعه از بخشی اینها. نیست ممکن حذف که است این

 ایطشر که است این من فرض. نداریم را وضعیت این با مواجهه امکان اساسا اجتماعی انسجام بدون که است همین هم من بحث اتفاقا

 لیم هویت از تعریفی باید. دارد وجود وضع این با مواجهه برای الزم نهادهای حدی تا و تاریخی تجربه اجتماعی، هایزمینه و نگرشی

 به معطوف کهآن جای به جمعی تالش صورت، این غیر در. دربرگیرد را ایران جامعه اجتماعی و فرهنگی تنوع که داد قرار مبنا را

 .شد خواهد اجتماعی هایگروه بین منازعه و رقابت به معطوف کند،می تهدید را جامعه بنیان که شود خطری با مواجهه

 همین کانال از باید تغییر از بخشی باالخره که این به توجه با کنید، ترسیم حاضر حال هایبندیجناح از تصویری بخواهید اگر   

 یشترب هاجناح ایمکرده عادت که هاستسال باالخره کنید؟می ارزیابی چگونه را سیاسی هایجناح نقش کند، عبور سیاسی نیروهای

 ودشانخ نزدیک افراد و هاحلقه میان هافرصت و منابع توزیع درگیر باشند، خودشان اصلی هایسیاست بردن پیش درگیر کهاین از

 ارزیابی چگونه را اجتماعی همبستگی در سیاسی هایجناح عملکرد کنند؟ هدایت را منافع و منابع کسب برای رقابت جوریک و باشند

 نند؟ک نمایندگی را مردم از بزرگی بخش منافع حداقل یا مردم منافع توانندمی سیاسی فراگیر هایهویت آیا شما نظر به و کنیدمی

. اردد فاصله است، جناح دو بین رقابت که آن روز و متداول معنای به سیاسی تحلیل از و دارد شناسانهجامعه چارچوب یک من بحث 

 غلبه و سیاسی مشخص برنامه فقدان طلبانه،منفعت فردگرایی روند علت به بزرگ سیاسی هایهویت که است این من بحث

 .تاس داده آفرینینقش برای بیشتری مجال و میدان خُرد؛ هایهویت به جمعی کنشگران جای به فردی کنشگری و ورزیسیاست

 بمناص و هاپست توزیع نحوه درگیر گیرد،می اختیار در انتخابات در را قدرت ساختار از بخشی اصلی هایجناح از یکی وقتی چرا 

 ردگراییف» تأثیرتحت سیاست کنممی گمان کند؟ منصوب هاپست در را خود آشنایان و نزدیکان کندمی سعی آن از الیه هر و شودمی

 یاسیس کنشگران از بخشی امروز. است شده تبدیل «کو من سهم» عرصه به آرمان تحقق و بردنپیش برای ایعرصه از «طلبانهمنفعت

 دتوانمی حدی تا که است بزرگ سیاسی هویت نوعی موجود، سیاسی هایبندیجناح. هستند خود گروهی و فردی منافع دنبال به

 توسطم طبقات نماینده عنوانبه بیشتر را طلباصالح جناح مثال. کند نمایندگی ایران جامعه در را اجتماعی هایگروه و طبقات منافع

 هایارزش طرفداران و ایحاشیه بخش نماینده را خود اصولگرایان یا. است همین وبیشکم هم شانرأی پایگاه. شناسندمی باالتر و

 دارند،ن طبقات بگویم مسامحه با یا بزرگ هایبخش این به معطوف روشنی سیاسی هایبرنامه هاجناح چون. کنندمی تعریف سنتی

 اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، هایحوزه در مشخصی سیاست و روشن برنامه. شودمی مطرح انتزاعی هایگزاره حد در نمایندگی این

 .ندارد گذارانهسیاست معین هایداللت که کنندمی بیان را ارزشی و آرمانی انتزاعی، مفاهیم از ایمجموعه بلکه ندارند،

 ادهد سوق گروهی خاص یا فردی منافع کسب سیاست سمت به آرمانی عرصه از را سیاست ارزشی، تغییرات روند سو، یک از پس 

 نای در. گذاردنمی ورزانسیاست رویپیش را مشخصی هدف و برنامه آنها، بودنکلی و شعارها انتزاعی خصلت دیگر، سوی از و است

 واضعم کنشگران این یعنی زنند،می را خودشان هایحرف و دارند فردی فعالیت سیاسی کنشگران. شوندمی فعال که افرادند زمینه،

 جناح یک مواضع معادل تواننمی را نظرات این جبری جمع. را جناح یک قبول مورد مواضع الزاما نه کنند،می بیان را خود فردی

 لت،ع همین به. شوندمی فعال خردتر هایهویت بنابراین کنند،نمی عمل سیاسی بزرگ، هایهویت گفت توانمی نتیجه در. دانست

 انیسک خودش منطقه و قومهم افراد از کندمی سعی گروهی یا هرکس. شوندمی فعال خویشاوندی و ایمنطقه قومی، روابط و پیوندها

 لقتع زبانی و قومی گروه یک به یا است شهر فالن اهل سازمان یک مسئول که ایددیده هم شما احتماال. کند منصوب کار برای را
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 همین جناحی درون اختالف علل از یکی که است همین برای. اندمنطقه و قوم همان از هم سازمان آن شاغالن و کارمندان و دارد

 عمل جناحی هایفراکسیون از موثرتر و ترفعال ایمنطقه و قومی هایفراکسیون. است خُرد هایهویت براساس هاپست توزیع نحوه

 رعکسب و کندنمی ظرفیت و قدرت تولید سیاسی، سامان نحوه این. است سیاسی هویت نوع این رشد هایعالمت همه اینها. کنندمی

 .شودمی منجر سیاسی توان فرسایش به... و ناکارآمدی و فساد هایزمینه ایجاد با

. است زرگب هایهویت احیای و تعریف به برگشت راهش پس باشیم، موافق تحلیل این با یعنی ببینیم، گونهاین را مشکل اگر خب 

 .است «جامعه بازسازی» فرآیند از مهمی بخش هاهویت این بازسازی

 زنندمی دامن را اجتماعی هایشکاف هم با رقابت در چگونه ببینید کنید، توجه هم هاجناح و حکومت درون سیاسی تضادهای به 

 .نه یا دارند را آن مدیریت امکان آیا ببینند کهآن از غافل

 ارزیابی چگونه را ایران در اقوام و اجتماعی همبستگی بحث و همبستگی موضوع کردید، اشاره قومی هایهویت بحث به خب   

 کشور در هک دیگری مشابه موارد یا نیکنام سپنتا ماجرای در بزنم مثال یک حتی شده؟ تشدید ایران در قومیتی شکاف آیا کنید؟می

 دارد؟ اجتماعی همبستگی احساس بر تأثیری چه مسائل گونهاین دارد، وجود ما

 هاییسیاست. است رشد درحال هم آن به جمعی آگاهی و دارند وجود ایمنطقه هایشکاف هم و قومیتی هایشکاف هم حاضر درحال 

 در. اندداده دست از زیادی میزان به را خودشان کارآمدی حاضر درحال شده، گرفته پیش در ملی وحدت حفظ مورد در حالتابه که

 منجر قومی هویت رشد به نابرابری چگونه که امداده نشان تحقیق آن در. کردممی تحقیق وبلوچستانسیستان منطقه روی ٣٧ دهه

 نوع این مبانی امروز. است آورده بار به گذارانسیاست انتظار برخالف نتایجی و کرده متزلزل را قومی سیاست هایپایه و شده

 هروندش کسانی چه که است طرح قابل پرسش این نیکنام سپنتا ماجرای همین در. است شده روروبه جدی هایپرسش با هاسیاست

 اهمیت یایران صفت وقتی نیستند؟ برخوردار برابر حقوق از هاایرانی همه چرا. چیست شانمسئولیت و حقوق و آیندمی شمار به ایرانی

 از یکی مانند،می محروم خود حقوق از هاییگروه و کندمی پیدا اهمیت دیگر هایهویت و هاصفت و دهدمی دست از را خودش

. دکنمی پیدا کاهش اجتماعی نظم و اجتماعی شرایط به نسبت هم شانتعلق احساس نتیجه در. شاهدیم را گسیختگی هایجلوه

 شکاف با قومیتی شکاف است ممکن مثال کنند،می پیدا تقارن هم با نیز گاهی که دارد وجود ما جامعه در هاشکاف این از انواعی

 ایمینهز چنین در. نیست دوام قابل اجتماعی هایشکاف از سطح این و گسیختگی از حد این. کند پیدا تقارن طبقاتی یا ایمنطقه

 و ومیق هایشکاف عسلویه پروژه نمونه برای. بزند دامن قومی یا ایمنطقه تضادهای تشدید به است ممکن اقتصادی هایپروژه حتی

 .است ضعیف آن در اجتماعی نگاه و شوندمی تعریف فنی عملیات عنوانبه فقط هاپروژه این زیرا زد، دامن را اجتماعی و ایمنطقه

 .دارد وجود منطقه آن در گاز به متعلق شهرک و جم شهر ساکنان بین که تضادی مثل

 برخی دسترسی. دارد قرار واقعی نابرابری بر کشور نیافتهتوسعه و حاشیه مناطق و قومی هایگروه بین در محرومیت احساس هایپایه 

 کشور اصلی شهرهای در یا استان مرکز در که کسی. نیست مرکزی نقاط اندازه به کشور منابع و هافرصت به کشور نقاط و مناطق از

 نقاط برخی در زندگی هایفرصت و امکانات. دارد اجتماعی هایفرصت و امکانات به بیشتری دسترسی نقاط سایر به نسبت باشد،

 حدود شورک باالیی نیمه تقریبا. است شده توزیع متوازن غیر شکل به کشور جمعیت که است دلیل همین به شاید و شده انباشت

 .است داده جای خود در را جمعیت درصد١٧ حدود پایینی نیمه و جمعیت درصد٣٧

 نشده؟ چیز، همه شده قفل   
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 هم یادینبن تغییر که کنیم درک باید البته. کرد درست نیمرو تواننمی مرغتخم شکستن بدون گویدمی خارجی المثلضرب یک 

 هم با آنها همه حاال و خورده گره هم به شده، انباشت هم روی بر متمادی سالیان طول در ما مشکالت. است پرهزینه و سخت بسیار

 انجام ارک این زودتر اگر. بیندازد جریان به و کند فعال را تغییرات از ایسلسله تغییر، یک که دارد وجود نگرانی این. اندسربرآورده

 زرگب تهران زلزله ابعاد اینقدر. بگیرید نظر در را تهران زلزله احتمال. فرداست از ترساده حتما هم امروز. بود اکنون از ترساده شد،می

 کهبل نکردیم، عمل زلزله با مقابله جهت در تنهانه گذشته هایسال طول در. بینیممی عاجز برابرش در را خودمان ما که است شده

 پیش را مسیر همین اگر. بزرگتر بسیار زیان و خسارت ابعاد و است شده پذیرترآسیب زلزله برابر در شهر که کردیم رفتار جوری

 یأسی از شیبخ. ایمداشته را رفتار همین تقریبا هم دیگر مشکالت برابر در. است شدیدتر زلزله ابعاد بلکه شود،نمی حل چیزی برویم،

 که است این دیگر نکته. است شده پیچیده هم به مشکالت بزرگ ابعاد برابر در ناتوانی همین علت به کنیممی مشاهده جامعه در که

 منفعل را ما که است یأس این. شودمی مأیوس بیند،نمی تغییر از اینشانه وقتی بیند،نمی را واقعی تغییر از اینشانه هیچ ما جامعه

 .است واقعی تغییر از عالمتی دادن نشان هم آن با مقابله راه. است انداخته پا از و کرده

 است؟ شدنی تغییر این که بپرسم دوباره و   

 .کنممی تصور طوراین. است شدنی 

 امانج شهری خانوارهای درآمد هزینه برمبنای نابرابری و فقر درباره اجتماعیتأمین پژوهش عالی موسسه در آمار مرکز در پژوهشی   

 شاغالن، ٣٦ تا ٣٦ سال از پژوهش این براساس دهد؛می نشان سال٣٧ در را روندها و امروز ایران در را فقرا و فقر چهره که شده

 متوسط. هنددمی تشکیل را فقرا جمعیت بیشترین نفر پنج باالی خانوارهای و خصوصی بخش بگیرانحقوق و مزدبگیران میانساالن،

 کل که ایجمله. فقیرند ایران جمعیت درصد١٣ حدود. است آمده پایین وابستگی نرخ و رفته باال خانوار سرپرست سن و خانوار سن

 و ونقلحمل یا خدمات بخش متوسط، صنایع خصوصبه صنعت، هایبخش اگر. کرد خالصه آن در توانمی را فقر پژوهش این

 تصاویر مانه منتظر باید بچرخد، مستغالت پاشنه بر همچنان در اگر اما. باشیم داشته مثبتی انتظار توانیممی کنند، رشد ارتباطات

 پژوهش نای براساس شما که تصویری. ایمدیده را فقر از آنها تصویر زوال امیل و دیکنز هایکتاب در که باشیم صنعتی انقالب اوایل

 است؟ شکلی چه دارید، فقر از

 شارها که طورهمان نیست، فقر فقط موضوع. نه یا بود خواهد صنعتی انقالب به شبیه آیا دانمنمی ولی دارم، را تصور همین هم من 

 .گرفت نظر در باید هم را... و شدهانباشت هایکینه سرخوردگی، و خشم کنار در اجتماعی هایشکاف تشدید کردم

 چرا است؟ بوده چه ما شناسانجامعه نقش هاسال این کل در ولی دهید،می هشدار شناسجامعه یک عنوانبه شما گودرزی دکتر   

 انمشناسانجامعه از درخوری فعالیت ولی نه، یا گویممی درست حد چه تا دانمنمی نبودند؟ فعال باید که طورآن ما شناسانجامعه

 .نبودیم شاهد

 مشکالت رد توانیدمی شما. اندداده هشدار موارد این به نسبت همواره اخیر دهه چند طول در اقتصاددانان و شناسانجامعه من نظر به 

 سرمایه فرسایش به نسبت هاسال این تمام در شناسانجامعه. کنید پیدا شناسانجامعه هاینوشته و سخنان در را جامعه امروز

 شناسیجامعه انجمن. اندداده هشدار.. و نابرابری افزایش اجتماعی، هایآسیب رشد غیررسمی، و رسمی فرهنگ شکاف اجتماعی،

 شنرو فرمایید، مراجعه هابحث این محتوای و عناوین فهرست به. کندمی برگزار بسیاری تخصصی هاینشست سال، طول در ایران
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 ردانیدبرگ مخاطبان به را نقد وسویسمت باید. اندکرده بیان اجتماعی شرایط به نسبت را خود نگرانی شناسانجامعه که شد خواهد

 .اندنگرفته جدی را هشدارها این چرا که

 .هستند گفتن درحال همه که گویندمی زمانی خب   

 کلمش. است شده منتشر کتاب صورت به هم و انجمن سایت در هم مباحث، این خوشبختانه. گویندمی هاستسال. نیست طوراین 

 مینه جوامع همه کنندمی فکر و کندنمی باور کسی کنند،می بیان را آن نشده، حاد مسأله هنوز وقتی که است این شناسانجامعه

 .کنیدنمی کاری شناسانجامعه شما چرا و است بدیهی اینها گویندمی شود،می حاد مسأله هم وقتی. گیرندنمی جدی و دارند را مشکل

 نوعی هب شاید هستیم، روشنفکران آفرینینقش شاهد کمتر اجتماعی و اقتصادی مشکالت همه این میان در که پذیریدنمی شما   

 رسودهف جامعه نخبگان آیا شما نظر به. باشند نداشته را چاالکی آن دیگر جامعه نخبگان و باشد شده ضعف دچار انتقادی اندیشه

 .کنندمی هم عبور آنها از بلکه مانند،نمی منتظرشان تنهانه مردم اند؟شده

 در درسمی نظر به. نیست مشخص جدید دوره هاینشانه هنوز و ایمرسیده ایدوره یک پایان به انگار که گفت جوراین بتوان شاید 

 مسائل به هاییچارچوب و مفهومی ابزارهای با. داریم قرار برزخی و مبهم وضعیت یک در انگار. است طورهمین وبیشکم هم جهان

 که تاس ایدوره وضعیت از ناشی شاید. نداریم هم ایتازه اندازچشم. ندارند کارآمدی دیگر که هستیم حلیراه دنبال و کنیممی نگاه

 .ایمگرفته قرار آن در

 ماعیاجت هایجنبش از سرییک که بگوییم توانیممی آن ازای در اند،شده کارکم هانخبه و روشنفکران که درحالی و فضا همین در   

 مسائل خشونت، عدم کودکان، حقوق زنان، حقوق زیست، محیط از دفاع هایجنبش. است گرفته شکل مردم از هاییبخش توسط

 این از اینمونه هم قومیتی هایگروه خاص فضاهای حتی است، جدید فضاهای این از اینمونه همه حیوانات از حمایت قومی،

 .کشندمی دوش به را روشنفکران و نخبگان غیبت بار از بخشی اجتماعی هایجنبش این آیدمی نظر به. است تنوع هاینشانه

 همین به نسبت جامعه از هاییبخش یک طبیعی طوربه کهاین دوم. ندارم قبول را روشنفکران و نخبگان غیبت تعبیر که بگویم اول 

 نییع ببینید، داوطبانه جمعی هایفعالیت در توانیدمی شما را موضوع این. دهندمی نشان واکنش کند،می تهدیدش که خطراتی

 محروم هایگروه به مثال کنند،می تالش اجتماعی هایآسیب کاهش برای که بینیدمی را غیردولتی نهادهای و هاگروه ها،جمعیت

 بنای ای شهری فضای یک شهری، مدیریت تصمیم یک با مثال. کنندمی دفاع خودشان زندگی و  شهری فضاهای از و کنندمی کمک

 کنندمی هاییتالش و شودمی اعتراض آن به نسبت جامعه سوی از بعد. گیردمی قرار تخریب خطر در یا رودمی بین از شهری مهم

 ودگذرز خواه اقدامات این. است... و عمومی سرنوشت به حساسیت شهر، به تعلق از هایینشانه اینها. بگیرند را تخریب این جلوی که

 تگیهمبس اشکال، این مبانی شناخت. است اجتماعی همبستگی از ایتازه هایشکل باشد، کرده پیدا نهادی وجه خواه باشد، موقتی و

 این. دهدمی نشان را کنونی پرمشکل وضعیت از خروج امکان که است هاییعرصه از یکی و باشد راهگشا تواندمی آن سازوکار و

 هاتفعالی این در نخبه و تحصیلکرده قشر روشنفکران، از گروهی. بینمنمی روشنفکری جریان از جدا را جمعی اقدامات و هافعالیت

 .نظری هم و عملی صورت به هم دارند، فعال مشارکت

 اشد؟ب تأثیرگذار تواندمی حد چه تا شادی شما نظر به اجتماعی، گسست بحث و حکمفرماست جامعه در که شرایطی به توجه با   

 گم است دیری شادی نام به طفلی» که کدکنیشفیعی محمدرضا قول به باشد؟ داشته تواندمی نقشی چه جامعه در شادی موضوع

 در عیواق آسیب و مسأله یک این نیستیم، شادها جزو ما و کندمی منتشر را جهان کشورهای شادترین لیست گالوپ موسسه. «شده
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 معیار اام. است متفاوت بسیار گوییم،می سخن موقعیت و قشر کدام از اجتماعی، شرایط کدام از این بنابر البته که است ما کشور

 که انیکس و محرومان فقیر، افراد ها،اقلیت یعنی برخوردارند، مادی و اجتماعی امتیازات کمترین از که باشد کسانی وضع باید قاعدتا

 بینید؟می چیزی چه در را مشکل و کنیدمی ارزیابی چگونه را مسأله این شما دارند، خویش از دفاع برای را ابزارها کمترین

 هاییلمف باشیم، داشته شاد هایبرنامه باید شادی ایجاد برای گویندمی موقع یک باشیم، داشته شادی از توانیممی تلقی جور دو 

 زندگی رد ببینید. کرد نگاه موضوع به باید دیگر ایزاویه از. است ایانگارانهساده تصور این. چیزها نوع این از و شود بیشتر کمدی

 این با روز هر کند،می تهدید را ما زلزله خطر. بگیرید نظر در را ما زندگی عادی روز یک. دارد وجود فشار و استرس چقدر ما عادی

. است کرده فلج را زندگی بیکاری مشکل ببینید اشخانواده و جوان یک نگاه از ایم،مواجه هوا کشنده آلودگی با ایم،مواجه خطر

 زا انبوهی. شویدمی روروبه نامناسب برخوردهای انواع با کنیدمی مراجعه اداره یک به. است انداخته پا از را مردم اقتصادی فشارهای

 از را خود شغل که نگرانند مردم درصد٤٣ دهندمی نشان هاپیمایش. کنندمی زندگی بار این زیر آنها و دارد وجود مردم روی فشارها

 که نگرانند درصد٦٣ حدود. برنیایند درمان عهده از و بگیرند العالجصعب بیماری یک که نگرانند آنها از نیمی از بیش بدهند، دست

 دید از. ندارد وجود روشن اندازچشم که مسأله این کنار بگذارید را اینها. شود اجتماعی هایآسیب دچار شانخانواده اعضای از یکی

 شادی هراسناک، هم آینده و است استرس و فشار از پر موجود وضع که شرایطی چنین در. بود خواهد بدتر هم امروز از آینده مردم

 از درصد١٦ که دهدمی نشان شده، انجام ٣١٣٣-٣١٣٧ سال در که روان سالمت ملی پیمایش هاییافته. ندارد ظهور برای ایزمینه

 میدوارا آینده به نسبت فرد که گیردمی شکل وقتی شادی احساس. اندروانپزشکی اختالل چند یا یک دچار کشور ساله٣٣-٤٦ افراد

 حاال ،«شویم اسالمی ژاپن» که بود این جمعی رویای زمانی کهاین یعنی جمعی اندازچشم نبود. باشد داشته اندازچشم و شود

 نشان درواقع کنیم، پخش شاد آهنگ که نیست این شادی. است تغییر برای افق ایجاد به بسته شادی. «نشویم سوریه خواهیممی»

 .است امیدبخش اندازچشم دادن

 آینده رد را ایران وضعیت بخواهیم اگر کنید؟می بینیپیش چگونه را ایران آینده اید،داده انجام که هاییپژوهش مجموعه به توجه با   

 حوزه در خب .باشیم داشته توجه باید کشور آینده از نخبگان ارزیابی و سیاسی اوضاع اقتصادی، وضع عامل سه به کنیم بینیپیش

 با هک خصوصبه برساند، پایان به را دوره این بتواند سختی به دولت شاید محدود، منابع به توجه با است، روشن وضع که اقتصاد

 مردم بدبینی و اعتمادیبی شاهد حال عین در. هستیم روروبه نیز مردم فراوان مطالبات و گسترده بیکاری مطلق، فقر و فقر موضوع

 هایگروه و احزاب. دارند عهده بر را موجود وضعیت بهبود و مدیریت مسئولیت که هستیم هاییارگان حتی و هاسازمان نهادها، به

 اجتماعی وضعیت به شانهایدادن توجه و هشدارها شاهد مکرر که هم نخبگان مورد در خود، جای که هم رسانه حتی و سیاسی

 آن هب ایزاویه چه از و تعریف چگونه را ایران جامعه مسائل باید دولتمردان کرد؟ باید چه که شودمی مطرح پرسش این حال. هستیم

 بینید؟می نهچگو را آینده شما چیست؟ شما ارزیابی ترسید؟ و بود نگران باید آیا شود؟می ختم کجا به رویممی که مسیری کنند؟ نگاه

 زا را آینده که برگردانیم جوریاین دهید اجازه ولی دهند،نمی نشان را خوبی وضع هاشاخص چون باشیم، نگران که است طبیعی 

 همچنان. است برقرار که است ایجامعه همچنان گفتم، که هاییمحدودیت و فشارها این همه تحت جامعه این. بسازیم باید کجا

 روی معهجا یک برای تاریخی بلند دوره یک در است ممکن که هاییاتفاق همه. کند پیدا زندگی کردن بهتر برای راهی کندمی تالش

 در همه... و تحریم تا گرفته سیاسی تضادهای و زلزله جنگ، انقالب، از است، داده روی ایران جامعه برای دهه چند عرض در دهد

 تجربه و است توانمند و پرقدرت ایجامعه ایران که یعنی این. است برقرار هم همچنان و داده روی جامعه در زمانی فشرده دوره یک

 رایب باالیی ظرفیت دهدمی نشان زدگانزلزله به کمک برای جامعه فعالیت و اخیر زلزله همین. دارد پشتوانه هم را طوالنی تاریخی

 است، زیاد هم آن هاییتوانایی ولی دارد، بزرگی مشکالت جامعه که بگویم خواهممی. دارد وجود پیشرفت و رشد به میل و همدلی
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 رفاص منظورم- دارند حضور جامعه در قدرتمندی و زیاد اجتماعی نیروهای چون هستم، خوشبین. بینمنمی تاریک را آینده بنابراین

 تمالاح کنممی فکر اساس این بر کنند،می تالش هم آن بهبود برای و اندحساس جامعه مشکالت به که -نیست سیاسی نیروهای

 .دارد وجود وضع این از خروج


