
بررسی نقد و)سیاست اجتماعی، توسعه اجتماعی و ضرورت آن در ایران: نام مقاله
(سند کپنهاگ

پرویز پیران: نویسنده •
10شماره 1382رفاه اجتماعی : منبع•



مسائلنظرانصاحبذهندرامروزهاجتماعیتوسعه•
تمتفاوحالعیندرومبهمپیچیده،مفهومیاجتماعی،

نداناندیشممطالعاتدرهمابهاماینکهایگونهبهاست،
جامعهشدهمنتشرمقاالتومتوندرهموایرانیغیر

ازشدهرمنتشاسنادبررسی.خوردمیچشمبهایرانشناسان
سندبهمشهوراجتماعیتوسعهجهانیاجالسسوی

اینبهوکردهحلرامشکلاینحدودیتاکپنهاگ
ارائهیاجتماعتوسعهبرایمشخصیثغوروحدودترتیب،

رانایجامعهدراجتماعیتحوالت۔روندبررسی.استداده
۔تزایدبهرورونددهندنشاناخیردههدوطیخصوصا

.استاجتماعیبحرانهای



:پرسش تحقیق

تماعیاجبحرانهایبروزتاریخیهایزمینهبررسیوشناخت•
اینبهپاسخیآوردنفراهمبرایاستکوششیایران،در

کدامایراندراجتماعیجنبشهایناکامیعلتاوالکهسؤال
یست؟چآناجتماعیتوسعهتحققاساسیموانعثانیاواست

رتیضروایراندراجتماعیتوسعهامروزهفوق،روندرغمبه
ویاساسراهبرددوپایهبربایدکهاستناپذیراجتناب
.گرددمحققپایداریوشهروندمدارییعنیمحوری



گنگی مفهوم توسعه اجتماعی

دودرمفهومنایتعریفبهاجتماعیتوسعهمفهومگنگیدادننشانبرایصرفاونمونهعنوانبه•
.شودمیاشارهاست،داشتهناچیزسهمیدوهرتدویندرنیزنگارندهروزگارقضایازکهرساله،

داردنام(Rennie,2002)آفریقاشمالوخاورمیانهدراجتماعیتوسعهراهبردکهاولرسالهدر
UCLA)آنجلسسلدرکالیفرنیادانشگاهسابقاستادوجهانیبانکبرجستهکارشناسنظرزیرو
.John)رنیکیتجان،( Keith Rennie)توسعه»است،شدهتدوین2002ژوئندر

روابطونهادهاانسانی،واکنشهایوکنشبرکهاستتوسعهازبعدیگیرندهبردراجتماعی
.«نمایدمیتمرکزآنهابروورزدمیتأکیدیکدیگربااجتماعی



وستندهانسازیآمادهحالدررنیرهبریبههمبازپیشینگروههمانتقریباکهدومرسالهدر•
«همهبرایایآیندهتضمین»انعنوانواستشدهآماده2003نوامبر13درآننویسپیشاولین

.استشدهتعریف«مثبتاجتماعیدگرگونی»اجتماعیتوسعهاست،شدهانتخاب



کارپایه مفهومی( ۱



کارپایه مفهومی( ۱

سالهایینآغازتغییراتوبیستمقرنپایانیتحوالت•
ازاجتماعیعلومتااستگردیدهسببسوم،هزاره

دستجهانشمولهایمقولهیافتنبرایکوشش
یاشدنجهانیکهآنچهمخاطراتپرتودروشسته

مسئلههبپیشازبیشاست،گرفتهنامسازیجهانی
منحصرویژگیهایوهاپدیدهتحلیلوبررسیحفظ،

راآنهاآورده،روی((idiosyneraticفردبه
سازدبرجسته



کیفیاوتهایتفتشخیصبهکمیقانونمندیهایجستجویازشناختیروشگذاریامر،ینتیجه.•
هاسازهومفاهیمجهانشمولیمفهومیسطوحدرچهگرروایناز.استبوده

(constructs)خاصقالبهاییاهاپایهکاردرهاسازهومفاهیممصداقلیکناست،برقرار
توسعهازدومفتعریدررفتهکاربه«مثبتدگرگونی»تواننمیپس.نیستندیکسانضرورت
تعبیرانیکسمصداقهاییاجهانشمولقانونمندیهاییافتنجهتدرتالشمعنایبهرااجتماعی

.کرد



جتماعیاتوسعهمورددرجامعینسبتأشناسیمنبعاخیراً،•
رسدمینظربهجالبجهاتیازکهاسترسیدهفرجامبه
پژوهشوکلیطوربهعلمیکارشرایطکنندهمنعکسو
ارهیکببههمآناخیرسالپنجدر.استاخصطوربه

واشتهدافزایشیسیریاجتماعی،توسعهمفهومبهتوجه
وتوجهچنینگرچهاست؛گردیدهرایجآنکاربرد
بایدحالنعیدرلیکن.گرفتنیکفالبهبایدراتمایلی

گردیبرخیوتکراریمنابعازبخشیکهپذیرفت
رسند؛مینظربهکلیانشاهایی



زاتوجهیقابلبخشمطالعهکهنحویبه•
اهیآگبراجتماعی،توسعهبهمربوطمنابع

قابلدرصد.افزایدنمیچندانخواننده
یز،ناجتماعیتوسعهموجودمنابعازتوجهی

مجالتوهاروزنامهگزارشهایوهامقاله
انتظارآنهاازتواننمیلذاوپسندندعامه

روشونظریمفهومی،ابعادبهکهداشت
فژرایگونهبهاجتماعیتوسعهشناختی

انتظاریچنینکار،ماهیتبهبنازیرابپردازند؛
.نیستمنطقی



تعهدات اجالس کپنهاگ ( ۲



تعهدات اجالس کپنهاگ ( ۲

:تعهدات اجالس کپنهاگ به شرح ذیل است•
یاسی، حقوقی ایجاد فضای توانمندساز با قابلیت را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی،  س: تعهد اول•

و فرهنگی برای توانمندسازی آحاد مردم در دستیابی به توسعه اجتماعی
المللیینبوملیمتکیومرتبطهمبهاقداماتطریقازهمآنجهاندرفقرکنیریشه:دومتعهد•

.بشرنوعصادیاقتوسیاسیاجتماعی،اخالقی،رسالتمثابهبهوناپذیراجتنابضرورتیعنوانبه
قتصادی،اسیاستهایدراساسیاولویتیعنوانبهکاملاشتغالتحققبرایتالش:سومتعهد•

ودمولاشتغالطریقازهمآناساسینیازهایتأمینبرایافرادهمهتوانمندسازیواجتماعی
آزادانه

ایامعهجایجادواجتماعیثباتتقویتطریقازاجتماعییکپارچگیوبهبود:چهارمتعهد•
.بشرحقوقازحمایتاساسبرهمآنامنوعادالنه



ملی،ستهایسیاکنندگانتدوینحکومتها،اندرکاراندستسیاسی،اگاهاناقبالجهان،سطحدر•
:ستاپیوستههمبهجریاندونتیجهاجتماعیتوسعهبهکنندگانپژوهشواندیشمندان

ومردمرحضوبدونهمآنفنواقتصادمحوریتباودولتآمرانهتوسعههایبرنامهشکست(1•
نفیگاهوتوجهیبی:مردمواقعینیازهایبهتوجهعدم:هابرنامههدفگروههایویژهبه

قومیچندویژگیحفظضرورتوتکثراهمیتبهعنایتعدمملی؛حتیوبومیمحلی،ارزشهای
نگاهیآمیز؛تبعیضوآلودتبعیضروشهایوهارویهقوانین،تداوموجوامعبودنفرهنگیچندو

ازکاراییفاقدویارتجاعکهنه،ایستا،نگرشیعنوانبهسنتازتلقیومدرنیتهوسنتبهتقابلی
.جلوبهرووتکاملیوضروریمثبت،معنایبهمدرنرویکردویکسو



استافیکفقط.آنناخوشایندعواقبوباالازسازیجهانی(2•
صندوقختپدستساختاریانطباقیاتعدیلسیاستنتایجدرکبرای

فضعبهتوجهبدوندولتهاشدنکوچکبه،(IMF)پولالمللیبین
نیزوسوم،جهاندرمحورمردمومحوراجتماعنهادهایومدنیجامعه

سرازنظری،IMFشورشهایبهموسومشورشهاییانانشورشهایبه
توسعه)حورمافزارسختتوسعهکهگرددمعلومتاشودافکندهبصیرت

درهمآنداریسرمایهکردنعریان(آسفالتوساختمانمعنایبه
تنبرداشوزداییقانونوقاعدهعنوانتحتقماریداریسرمایهمرحله
واحدبازارایجادکالمیکدروجهاندرسرمایهآزادگردشموانع

ینیسنگهایهزینهچهبازارها،تمامیبهکاملبخشیوحدتوجهانی
1۹۷0دههاواخردرسومجهانبزرگشهرهایچگونهوداشتههمراهبه
.استگردیدهجدیآشوبهایصحنهمیالدی،1۹80دههاوایلو





سعهتومباحثمهمترینعنوانبهپایداریوشهروندمداریراهبرددواهمیتبهتردرکبرای•
وکشوراناتامککنندهمصرفبزرگترینامروزکهتهرانشرایطتااستکافیفقطاجتماعی،

عمقتاردگیقرارارزیابیموردشود،میتلقیایرانراستینوزابرونتوسعهمانعترینعظیم
.گرددروشنایرانجامعهناپایداری



سومنجهاجوامعواقتصادادغامفرایندجزچیزیواقعدرکهسومجهانزایبرونتوسعهاساسا•
بهراینینوراهکارهایوجدیدنگاهیجدید،دنیاییچهگرنیست،جهانیاریسرمایهاقتصاددر

وسازدمیآگاهخویشجامعهماندگیعقبعمقبهراآنانوآموزدمیسومجهانمردم
رایآزادجملهازانسان،ایپایهحقوقبرایمبارزهوملیبخشرهاییمبارزاتآنکهسرانجام

درارعظیموجدیمعضلهادههخودکهگرددمیتحوالتیسببحالعیندررساند،مییاری
شورکاقتصادیتحوالتپیشاهنگراخدماتیااقتصادسومبخشادغامی،چنین.دارندپی

.مانندمیعقبخدماتبخشازراصنعتوکشاورزیزیادایفاصلهباساخته،



بخشسریعرشدوپیشاهنگیازحاصلدگرگونیهای•
ردناهمگونیاین.دهندمیرخناهمگونالعادهفوقخدمات،

بهدیکنزتمرکز.شودمیمنعکسنیزجامعهفضاییآرایش
آثاردرکباتنهاتهرانشهریمنطقهدرکشورجمعیت1/۴
بازده.ستادرکقابلاقتصادکلبراقتصادسومبخشغلبه

بردیاقتصا»قولیبهکهسومجهانجوامعدرگذاریسرمایه
رابطهجمعیتفضاییتمرکزواندازهبادارند،ایستادهسر

واورزیکشبخشهایدرکهایسرمایهنتیجهدر.داردمستقیم
آید،میکفبهکشورکلدرمالیوخدماتحتیوصنعت
نآهرلذا.شودمیزهکشیبزرگشهرچندوتهرانتوسط
کانمبهترینراتهراناست،آوردهگردایسرمایهکهکس

.داندمیخودسرمایهگیریکاربه



نظریه آغازین هدایت کننده-3



آن،فرودورازپرفتاریختحوالتوایرانجامعهشرایط،سرزمینیراهبردوسیاستنظریهپایهبر•
مسئولدیگریکباواکنشوکنشدرویکدیگرکناردرعواملمجموعه.نیستسادهعلتیمعلول

مفهومقالبدرافرادنظریه،ایندردیگرسویاز.اندکنونیشرایطوگذشتهدگرگونیهای
بابلکهنیستند،خودپیرامونیمحیطبردهومنفعلساز،دگرگونیاآفرینتغییراجتماعینیروهای

.کنندمیواندکردهنرمپنجهودستآنازناشیآثاروهاپدیدهوشرایط



بدیهی.ددارخودبرراآفرینتغییراجتماعینیروهایعملنشانونقشآمده،حاصلکهآنچهلذا•
دراما.دگردمیتسرمحدودانسانهاعملحیطهبازگردیم،دورترهایگذشتهبهچههرکهاست

درشمنداندیانسانهایمفروضی،جامعههرتکاملوپیشرفتدرجهبهتوجهبدونوادوارتمامی
اند؛دادهتطبیقبحثموردشرایطباراخودواندکردهطریقطی،شرایطباخودانطباقجهت



ساالریپدربرکهشدهتعریفکامالمراتبیسلسلهباتباروخونبرمبتنیاستنظامیایلیاتینظام•
بادائمینبردوبدوشیخانهزندگینمادکوچ،.استشدهبناایلرهبرانازمحضاطاعتو

پایداریرمزرااجتماعیانسجامکهاستایشیوهچنینحاصلجنگاوری،.استخشنطبیعتی
اقوامفصلمتاریخبراوگرانسنگمقدمهدرخلدونابنبیانبهیااجتماعیانسجام.سازدمیایل

رایبجاییوسازدمیمستحیلاجتماعیروابطمجموعهدرراایلعضو،(عصبیهگوناگون،
.آیدمیپدیدیافتهوحدتکلینتیجهدر.گذاردنمیباقیفردبرمتکیهویت



کهاستایلدفاعیمکانیسم،اجتماعیانسجامروایناز•
ماعیاجتچشمداشتمهمترینرارهبرانازاعضافرمانبری

وقوعا،خشکهنیمهسرزمینیدرایلمشکلتنها.سازدمی
رالایحیاتادواریخشکسالی.استادواریخشکسالی

چشمانکناردردام.میدهدقرارنابودیمعرضدر
میودغلطمیزمینبردیگریازپسیکیخودصاحبان

یکجانشینجماعاتغارتجزچیزیکارچاره.میرد
.نیست



خشکسالیابکهجمعیت،کموتوانکمروستانشینانومنسجمسختجنگاورایالتهمزیستی•
.داردوامیروستاهاجدیتخریبوغارتوتهاجمبهراایالتگردندمیمشکلدچارادواری

فوقمفهومیبهامنیتلذا.استروستانشینیونشینیایلرابطهکنندهتبیینواژهامنیت،فقدان
دورانتارانیایانسانزندگیدائمیصحنهروستایی،وایلیاتینزاع.گرددمیبدلراهبردیالعاده

رفتهمیارشمبهروستاییاجتماعاتخواستمهمترینامنیت،ایجادنتیجهدر.استبودهمعاصر
هکشودمیسببدیگریعواملآمد،خواهدچنانچه،استسکهروییکتنهاامراین.است

.گیردشکلامنیتمفهومحولجامعهبعدیتحوالت



ساختهمیمطرحجامعهضرورتترینراهبردیمثابهبهراامنیتمسئلهمجددادائمی،ناامنیچنین•
کاروردستدررادفاعیارادیهایاتحادیهپیدایشخارجی،وداخلیامنیتایجادضرورت.است
بهککوچمقیاسدرالطوایفیملوکحکومتنوعیدفاعی،ارادیهایاتحادیه».استدادهقرار

ویسکهبوددهأنمسکنوشدمیتشکیلتیرهایخانوادهچندازهااتحادیهاین.رفتمیشمار
ایراندرکهبودوکبلآنسکنایمحلویافتمیترکیبقبیلهیاعشیرهتیره،چندازوگفتندمی

والیتآنکنایسمحلودادمیتشکیلرامردمییاقومعشیرهچندوگفتندمیگئوبدانباستان
رابیلهقرئیسهاتیرهرؤسایوتیرهرئیسها،خانوادهرؤسای.گفتندمییودهراآنکهبود

«بودانتخابیاوایلدرنیزوالیتیاقومرئیس.کردندمیانتخاب



راجهانیامنظپیدایشکهوالرشتاینایمانویلباورعکسبر•
مفهومدرنظامایندهد،مینسبتداریسرمایهدورانبه

داریسرمایهماقبلساختارهایچارچوبدرآنوسیعتر
اکسمسویازکه-اولیهداریسرمایهنوعیپایهبرومدرن

افیموشکخوبیبهآلمانیاندیشژرفشناسجامعهوبر،
افتادنراهباکهاستطبیعی.استگرفتهشکلبهشده

اهیرسرموقعیتبهتوجهبا-ایراندور،راههایدرتجارت
.گرددمیتجاریراههایتالقیمحلبهخودممتاز



تولیدوجهظریةنباایرانجامعهژئواستراتژیکوژئوپولیتیکنظریهکهداشتاذعانبایدچهگر•
درراصرفلیمیاقشرایطازفراترعواملیژئوپولیتیک،نظریهلیکندارد،هاییمشابهتآسیایی،

انجاساسیمسئلهدوبهخودتجارتالعادهفوقاهمیتتقدیر،هربه.سازدمیواردتحلیل
بهراجاریتراههایازبیشتریبخشتابودهتالشدرحکومتیهرآنکهنخست:استبخشیده
جهنتیدربوده،حیاتیتجاری،راههایامنیتایجاددیگرسویازوبیفزایدخودسرزمین

شدارهاشکهچنان.استافزودهمیامنیتمفهوماهمیتبرافتاده،راهبهجدیدیکشمکشهای
باید.شودمیاختهشناستبدادینظامبهایراندموکراتیکنسبتانظامتبدیلعاملکشاکشهاهمین
؛استبودهجایگزینیبدونکارکردهایدارایایران،درزورمداریالگویکهداشتتوجه



معدودجزوایرانکهشودتوجهاستکافیایرانسرزمیندرتجارتاهمیتوناامنیدرکبرای•
بخش.استگذراندهسرازراجدیشدهثبتجنگ1200ازبیشکهاستجهانکشورهای

کوبسروراههابرکنترلگسترشامنیت،ایجادتجاری،راههایحفظبرایجنگهااینعمده
هایراهکشفدلیلهمینبه.اندانداختهمیخطربهراراههاامنیتکهاستبودهقدرتهایی

افشارشاهنادرتالش.استزدهرقمراایرانانحطاطدریایی،نقلوحملیافتناهمیتودریایی
حکومتشهایتالآخرینجملهازعثمانیبهحملهوکنونیترکمنستاندرخانشیبکبهحملهدر

نتیجهبیدر.استبودهدورراههایدرتجارتازحاصلژئوپولیتیکیموقعیتحفظبرایایران
رزمینسآنغارتوهندوستانبهحملهماندهباقیراهتنهاخزانه،بودنخالیوتالشهااینبودن

.استشدهمیمحسوب



نتایج تداوم الگوی زورمندمداری

عدم تولد فرد صاحب حقوق یا شهروند مسئول و موظف و دارای حقوق( 1
دون همکاری ممتنع بودن مشارکت اجتماعی به معنای فنی و تخصصی این مفهوم توجه شود که جامعه ب( 2

.ادامه حیات نمی دهد اما همکاری ضروری، مشارکت اجتماعی به معنای فنی و تخصصی آن نیست
.عدم تکامل نیروهای تغییر آفرین اجتماعی برای تبدیل شدن به طبقه اجتماعی( 3
.عدم شکل گیری مالکیت فردی( ۴
.عدم نهادینه شدن قانون و قانون گرایی و بی حرمتی قانون( ۵
زراعی و شیوه تولید همزیستی شیوه های تولید ماقبل سرمایه داری یعنی شیوه تولید ایلیاتی، شیوه تولید( ۶

.پیشه وری شهری
زار با عدم تکامل مفهوم عرصه عمومی یا عرصه مشاع و محدود شدن عرصه عمومی به کوی و برزن و با( ۷

.فقدان بار اجتماعی و به عنوان مکان شکل گیری زندگی انجمنی با عضویت فردی
عدم شکل گیری بزرگ زمینداری حداقل تا دوره قاجار؛ گرچه شیوه های واگذاری( 8



نتایج تداوم الگوی زورمندمداری

عدم رواج اخالق مدنی و اصول رفتاری ناشی از آن( ۹
تداوم ویژگیهای زندگی ایلی در نظام شهری و شهرنشینی( 10
ا و در نتیجه عدم احساس تعلق به شهر و مکانهای عمومی و فقدان متولی برای حفظ کالبد شهره( 11

.تبدیل تمامی عرصه شهری به فضای بی دفاع
از ضعف جامعه مدنی و نهادهای آن و جایگزین شدن مذهب به جای جامعه مدنی و در بسیاری( 12

.عرصه ها
ی انجمنی ضعف زندگی انجمنی بر اساس هویت فردی افراد و عالیق آنان و شکل گیری زندگ( 13

.توده وار بر اساس روابط خونی و تبار
ل آن به تداوم تضادهای ایلی و قبیله ای در شهر و لذا پاره پاره ماندن شهر از درون و عدم تبدی( 1۴

.(community)اجتماع 



نتایج تداوم الگوی زورمندمداری

. عدم شکل گیری اصناف مستقل و نهادهای مستقل شهری( 1۵•
بازتولید دائمی زورمندمداری به رغم مبارزات دائمی گروههای اجتماعی( 1۶•
.عدم حاکمیت عقالنیت و تداوم الگوی زندگی مبتنی بر عاطفه و احساسات( 1۷•
.خودمحوری چشمگیر به جای شکل گیری فردگرایی یا دیگر خواهی( 18•
.افزایش قدرت انطباق افراد با شرایط متغیر به عنوان مکانیسم بقا( 1۹•
.خردستیزی نهادینه شده( 20•
.قدر گرایی و عدم آینده نگری و فقدان روحیه برنامه ریزی( 21•
تماشاچی بودن مردم در تحوالت اجتماعی( 22•



.استهداشترواجشدیدوعریانگاهزور،کاربردنیززورمندمدارغیرنظامهایدردیگرسویاز•
روعیتیمشپایهبرزورکاربردبودنتوافقیوالگویکدرقدرتاعمالبودنفردیتفاوت،

توافقطریقاز|(حاکمطبقه)طبقهیکنفعبهمشروعیتکهزمانی.استدیگرنظامیدرزمینی
هعرصگیرد،میشکل(رمدرآزادانمثال)افرادارادهازبرخاستهنهادهایپذیرشوطبقات
شناختهترسمیبهافرادحقوقازمیزانینتیجهدر.داردتعلقمردمآحادبهگرفته،قدرتعمومی

منابعبعدبه1۹80دههازخوشبختانه.کندمیبازیراطبقاتمیانجینقشحکومتوشودمی
.اندپرداختهریدیکتاتومفهومازآمیزاغراقوافراطیبرداشتنقدبهکهاستشدهمنتشرجالبی
جملهآنازردازد،پمیسنتیفرهنگشناسیانبیانوشناسیشرقنقدبهکهجدیدینگاریتاریخ
.است



جملهازوسومجهانجامعهپیوندتوسعه،رسمیدیدگاههایباورعکسبرکهاستآنحقیقت•
داریهسرمایباداریسرمایهماقبلالگوهایشدنجایگزینمعنایبهدارسرمایهغربباایران

آنبهنسیزریداسرمایهالگوییافته،ادامهتولیدهایشیوهتاریخیهمزیستیهمانبلکهنیست
درمانعیکهارچیزیهرداریسرمایهنتیجه،در.(تولیدهایشیوهآرتیکوالسیون)شودمیاضافه
هکراآنچههراما.داردبرمیراهسرازببیندداریسرمایهنظامدرسومجهانجوامعادغامجهت

بهتاسکافی.کندمیحفظباشد،ماندهعقبوارتجاعیچندهررساند،مییاریادغاماینبه
ازاندعبارتهکشودمیتشکیلاساسیمحورسهازمدرنیتهموجود،بحثهایمطابقکهآوریمیاد

ابهمشسومجهاندرهامقولهاینازیکهیچ.سیاسیدموکراسیوشدنصنعتی،شدنشهری
.دهدنمیرخغرب



است،شدهتلقىمدرنیتهاصلیمحورسهسیاسیدموکراسیوشدنصنعتیشدن،شهریگرچه•
صنعتیودنششهری.نیستآنتبعاتوآثاروعقالنیعملجزچیزیمدرنیتهاصلیجوهرلیکن
ترشگسورواجشاخصهایجدیدوکالسیکنظریچارچوبهایدرسیاسی،دموکراسیوشدن

سومجهانتحوالتلیکن.شودمیمحسوبکنشگرانوساختارهاشدنعقالییوعقالنیت
بههزمینایندرایرانشرایط.هاستعرصهتمامیدرعواطفواحساساتحضورتداومگویای

ldeal)آلایدهتیپبامثالینوعنظری،اینمونه type)ابایرانینشینیشهر.استشدهنزدیک
وشودنمیتلقیزیانوسودارزیابیعرصهسیاسی،عرصهواستهمراهایلیاتیروحیهتداوم

استایرانیجامعهبلوغعدمگویای



راهبردهای اساسی توسعه اجتماعی در ایران ( ۴

والتتحبهرجوعباوگوناگونمباحثدرنگارنده•
«المیاسانقالبازپسویژهبهایرانجامعهگسترده
الحدرایرانجامعهکهدهدنشانتااستکوشیده

اتحیسالنامهدرکهاستجدیدیشرایطبهگذار
رخیزماندرتحوالتیچنین.استمانندبیایرانی

ازجدیدیمرحلهبهنیزجهانکهدهدمیوداده
میدهکدهایبهقولیبهوشدهواردخودزندگی

نیجهاکلیعنوانتحتکهدگرگونیهایی.ماند
((Globalizationشدنجهانیباسازی

استشدهجمعبندی



آنکهنخست:شودمیمطرحاساسیموضوعدودلیلبدین•
حاصلتناقضاتوتاریخیتناقضاتبرعالوهایرانیجامعه

سازییجهانازناشیتناقضاتبااجتماعیفراگیرگذاراز
عنوانکهگونههمانسازی،جهانی.روستبهرونیز

فقرواستشدهمنجرجوامعشدیدشدنقطبیبهگردید
از.استساختهجوامعافراداکثریتارزانیراگسترده

-هادولتشدنراندهحاشیهبهوشدنکوچکدیگرسوی
ازیحداکثرسبرایزداییقانونوقاعدهشرطپیشکه

مانندبیافزایشوجهانیمقیاسدرسرمایهیافتنجریان
ستاداریسرمایهدرونیمنطقهمانیعنیسرمایهانباشت

منابعغارتومافیاییگروههایانواعظهورخطر-
.داردهمراهبهانکارناپذیرواقعیتیراکشورها



درایرانونیدرتحوالتازناشیتناقضاتبهگرددمیبازایرانویژهشرایطبهکهمسئلهدومین•
ایرانرسیدهتبسبنبهلیکنفراگیروجومسالمتجنبشدرآنهاتجلیوگذشتهسالبیست

خیرهتیسرعباکهآیدمیحساببهایرانایتودهحرکتآخریناسالمیانقالب.استمربوط
مایزاتتکهدهدمیرخایجامعهدرخلقیتمامانقالب.شدمنجرایراندررژیمتغییربهکننده

وجودبابقاتیطتمایزاتویژهبهاقتصادی-اجتماعیبندیهایصفونرسیدهتکاملبهاجتماعی
هنگامبهایرانیمنابعومتوندرکهکردنبایدفراموشاند،ماندهباقیجنینیحالتدریاندارد
کیکتفآنکهجالب.استآمدهمیانبهعواموخواصازسخنجامعه،افرادتفاوتهایازبحث

جملهازیمالتوانبهتوجهبدونبازاریانزیرانیستاستواردرآمدسطحبرتنهاعوام،ازخواص
.اندشدهتلقیعوام



حولیتکشور،دگرگونیمهمترین.شودنمیمحدودشدهارائهآمارهایبهجامعهعمیقتحوالت•
درشدهیادشجنب.استآنمحصولایرانگستردهاجتماعیجنبشگیریشکلکهاستکیفی

کهزندگیسبکجنبشزنان،نوپایجنبشطلبی،عدالتوآزادیخواهیکهنجنبشبرگیرنده
جنبش-رویندروبههویتبحرانباکه-شوندمیمحسوبجوانانیونوجوانانآنپیشاهنگان

collectiveجمعیمصرفبهدستیابیراهآغازدروجوانسخت consumption))ومسکن
نهادهراهردپایتازهکهایمحلهومکانیهویتحفظجنبشزیست،محیطحفظجنبششغل،
.استنگردیدهفراگیرهنوزواست



ردراهبدودرشدهیادضرورتهایعمدهبخشکهسازدمیمشخصگذشتهمباحثجمعبندی•
مریابهزمانیشهروندمداری.گرددمیخالصهپایداریومداریشهروندیعنیمحوریواساسی

.شوندداربرخورایشدهتعریفومعینحقوقازجامعهافرادیکایککهشودمیتبدیلعینی
مشارکتدیشهروندلیل،بدین.نداردمعنامندی،وظیفهومسئولیتبدونحقیهیچاستبدیهی

بخشامراینتحققکهاستبدیهی.سازدمیالزامیراجامعهاموردرافرادیکایکواقعیوفعال
رادافتمامیکههنگامیبهمثالبرای.دهدمیخاتمهراجامعهدررایجتبعیضهایازایعمده
جامعه،اقلیتهایحقوقبحثشوند،تلقیموظفومسئولحقوق،صاحبشهروندعملدرجامعه
افرادکیکایبهعمومیعرصهتعلقجوانان،ونوجوانانحقوقپذیرشعدمزنان،تبعیضبحث

.دهدمیدستازراخودموضوعیتدیگرمورددههاوجامعه



گیرنده فراموش نباید کرد که شهروندی در دنیای معاصر در بر
: موارد ذیل است

مندیهرهببامعنا،وخالقشغلبهدستیابیدرجامعهافرادحقپذیرشبااقتصادیشهروندی-•
وتصنعیمادینابرابریهایبهبخشیدنپایانکشورامکاناتازجامعهاعضاییاافرادیکایک

مافیاییمواردیدرونفوذذیگروههایانواعفعالیتبهدادنخاتمه
گرفتهمحلخردهازمختلفمکانیسطوحدرجامعهافرادفعالمشارکتیااجتماعیشهروندی-•

بهترسیدسمختلف،سطوحدرپرورشوآموزشبهدسترسی.فرصتهابرابریکشور،کلتا
.امعهجاعضاییکایکبهعمومیعرصهتعلق.خالقفراغتاوقاتگذران.بهداشتیامکانات
associational)انجمنیزندگیانواعپذیرش life)،واجتماعیرفاهامکاناتبهدسترسی
.اجتماعیخدمات



گیرنده فراموش نباید کرد که شهروندی در دنیای معاصر در بر
: موارد ذیل است

مذهب،وعقیدهانتخابآزادیبیان،آزادیجامعه،افرادآزادیپذیرشبامدنیشهروندی-•
حی،سطهردراقتداروقدرتصاحبانوحکومتقانونیغیراقداماتمقابلدرفردازحفاظت

....وتبعیضممنوعیتقانونمقابلدربرابری



گیرنده فراموش نباید کرد که شهروندی در دنیای معاصر در بر
: موارد ذیل است

اطالعات،بهبرابردسترسیکردن،انتخابوشدنانتخابحقپذیرشیاسیاسیشهروندی-•
درتشرکوگردهماییحقپذیرشسیاسی،فرصتهایساختاروجوداعتراض،حقپذیرش

وسیاسیمبارزهزمینهدربرابرفرصتوشرایطایجاد.اعتصابحقپذیرشاجتماعات،
شهروندانیکایکمقابلدرسطوحتمامیدرکشورمقاماتتمامیپاسخگویی

یا لغو تمامی موارد تبعیض علیه زنان در تمامی زمینه ها و سطوحشهروندی جنسیتی -•
وقومیهویتحفظدرفرهنگیوقومیاقلیتهایحقپذیرشیاقومی-فرهنگیشهروندی-•

اقوام،یزندگسبکپذیرش|.فرهنگهاخردهواقواممادیغیرومادیفرهنگتولیدفرهنگی،
.آننظایروآنانزیان



گیرنده فراموش نباید کرد که شهروندی در دنیای معاصر در بر
: موارد ذیل است

مهارجران،گوناگونحقوقپذیرشزندگی،محلانتخابومهاجرتحق:جهانیشهروندی-•
اجتماعی،ادی،اقتصشهروندیحقوقپذیرشوقانونیاقامتحقفقدانپایةبرتبعیضبامبارزه
.مهاجرانقومی-فرهنگیوجنسیتیسیاسی،مدنی،

وشی بسیار نگاهی به فهرست باال مشخص می سازد که مفهوم شهروندی با توسعة اجتماعی از همپ•
.یر ممکن استباالیی برخوردار است؛ به نحوی که تفکیک این دو در زمینه های مختلف تقریباً غ



توسعه،ایمعنبهجامعه،ساختارپایداری.استجایگزینبدوناهمیتیداراینیزپایداریمفهوم•
نیازهایردنبرآووتکاملتوسعه،انداختنخطربهبدونکنونینسلنیازهایبرآوردنوتکامل

نقطهارانهدسرمایهتوسعهمخربسختهایجنبهبهراهبردیچنینپذیرش.استآیندهنسلهای
وطلبابریبرنیزوآن،اجزایوطبیعتانساندوستدارکهپذیردمیراایتوسعهونهدمیپایان

.زداستتبعیض


