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اشاره:
در روز دوشنبه  17خرداد ،جلسه علنی مجلس شورای اسالمی شاهد ارائه گزارش وزیر کشور در خصوص وضعیت
بحرانی آسیبهای اجتماعی بود .رحمانی فضلی در گزارش خود عنوان کرد که مقام معظم رهبری در واکنش به این
وضعیت اعالم نمودهاند که ما در رسیدگی به این وضعیت دچار عقبماندگی هستیم و بیست سال در این حوزه عقب
ماندهایم .بر این اساس ،نوشتار حاضر ،ضمن مرور گزارش وزیر کشور به تبیین عوامل و زمینههای این عقبماندگی
میپردازد ،چراکه آن را مسیر درست فهم راهکارهای مقابله با این آسیبها میداند.

مقدمه
عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی ،وزی��ر محترم
کش��ور ،در روز  ۱۷خرداد ،طی سخنانی در
صحن علنی مجلس ،گزارشی از آسیبهای
اجتماعی در کش��ور ارائه کرد و در پی آن،
حساس��یت باالی مقام معظم رهبری در این
خص��وص را اعالم و تصمیمات اتخاذش��ده
در رأس نظ��ام برای مقابله با این وضعیت را
تش��ریح نمود .آنچه از گزارش وزیر کشور
برمیآید این است که آسیبها و مشکالت
اجتماع��ی در ایران در حال تراکم ،تش��دید
و وخیمترشدن هس��تند .در این خصوص و
جدای از مواردی که وزیر کشور در صحن
علن��ی مجلس بدان اش��اره ک��رد ،میتوان
افزایش معن��ادار کارتنخوابها در طی ده
سال گذشته ،رش��د بیرویه اعتیاد به الکل،
رش��د تعداد افراد و خانوارهای سقوطکرده
به زیر خط فقر مطلق ،بیکاری چندصد هزار
فارغالتحصی��ل دانش��گاهی ،بی��کاری بیش
از  ۶۰درص��دی در برخ��ی مناطق کش��ور،
افزایش جرائ��م و پروندههای قضایی تا حد

س��االنه  ۶۰۰هزار ورودی زندانها ،ختمش��دن حداقل یک چهارم
ازدواجها به طالق ،افزایش نابرابریها ،رش��د چشمگیر خودکشی،
پائینآمدن س��ن تنفروشی و بزهکاری ،افزایش تعداد کودکان کار
و مانن��د آنها را نیز م��د نظر قرار داد .به این فهرس��ت باید افزایش
تـَرک تحصیل ،زنانهشدن آسیبهای اجتماعی ،افزایش بیماریهای
جس��مانی و روانی و مش��کالت فزاینده محیط زیستی را افزود .این
مشکالت تا آن حد تشدید و وخیم شده که بنا بر گفته وزیر کشور،
مقام معظم رهبری در جلس��ات مختلف استماع گزارش آسیبهای
اجتماعی یادآور شدند که «نسبت به مسائل آسیبهای اجتماعی 20
سال عقب هستیم ،در واقع این موضوع در  20سال پیش باید بررسی
و پیگیری میش��د» .وزیر کش��ور همچنین ،در جلسه علنی مجلس،
ضمن بیان اینکه رهبری بر مس��ئولیت همه قوا در قبال آس��یبهای
اجتماعی تأکید داشتند ،تصریح کرد« :ایشان فرمودند که هیچ کسی
نمیتواند از مس��ئولیت خود را مبرا بداند ،آسیبدیدگان اجتماعی
عائله مس��ئوالن نظام هس��تند ،نبای��د به آنها بهعن��وان مجرم و بیمار
نگریس��ته و با آنها برخورد ش��ود».
همچنی��ن ،مقام معظم رهبری ،حض��رت آیت اهلل خامنهای در
روز  ۱۶خ��رداد در دیدار رئیس و نمایندگان دهمین دوره مجلس
ش��ورای اس�لامی ،در بیان��ات خود با لحن��ی بیس��ابقه فرمودند:
«خجلت و ش��رمندگی نظام از بیکاری جوان ،از خجلت خود آن
جوان در داخل خانه بیش��تر است؛ این را ش��ما بدانید .بنده خودم
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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وقتیک��ه به فکر این جوان بیکار میافتم [ش��رمنده میش��وم] .در
بعضی از شهرس��تانها بیکاری باالست .البتّه ما نرخ یا به اصطالح
درص��د بی��کاری را یکمق��داری معیّ��ن میکنیم؛ ح��اال دوازده
درص��د یا ده درص��د  -همینکه ح��اال گفته میش��ود -لکن این
میانگین اس��ت .وقتی انسان این را میبیند ش��رمنده میشود؛ یعنی
ش��رمندگی بنده حقیر از مالحظه این آم��ار و مطالعه این حقیقت،
از ش��رمندگی آن جوانی که بیکار میرود خانه و دس��تش چیزی
نیس��ت ،کمتر نیست ،بلکه بیشتر است؛ این را باید برطرف بکنیم».
بر این اس��اس ،نوش��تار حاضر ،ضمن مرور گزارش وزیر کشور،
به بررس��ی و تبیین عوامل عقبماندگی بیستس��اله کشور در این
ح��وزهمیپ��ردازد.

«هیچ کسی نمیتواند از مسئولیت خود
را مبرا بداند ،آس�یبدیدگان اجتماعی

عائله مس�ئوالن نظام هستند ،نباید به آنها

بهعنوان مجرم و بیمار نگریس�ته و با آنها
برخورد شود».
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تراکم آسیبهای اجتماعی در جامعه ایرانی
وزیر کش��ور در نشست علنی روز دوشنبه  17خرداد مجلس شورای
اس�لامی در گزارش��ی در خص��وص آس��یبهای اجتماعی گفت:
«آسیبهای اجتماعی موضوع بااهمیتی است که رهبر معظم انقالب
نیز در  6ماه گذش��ته ،س��ه بار در این خصوص جلسه گذاشتند و هر
بار حدود  3س��اعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور
س��ران قوا و تمامی مسئوالن حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند
و نهایتاً دس��توراتی فرمودند که در ادامه گزارش بدان اشاره خواهم

کرد» .وزیر کش��ور در ادامه افزود« :مسائل
اجتماعی ،بازتاب و برونداد تمام رفتارهایی
اس��ت که در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،امنیتی و اقتصادی بروز پیدا میکند
و نهایت��اً میتوان��د موج��ب قوام ،انس��جام،
اعتم��اد ،امی��د و رضایتمندی باش��د یا به
عکس میتواند موجب تخریب سرمایههای
اجتماع��ی و نهایت��اً مش��کالتی گ��ردد که
در بعض��ی از مواق��ع تبدیل ب��ه موضوعات
امنیت��ی ش��ود» .وی با بی��ان اینک��ه تغییرات
اجتماعی به عنوان موضوعی اس��ت که باید
آن را دائ��م رصد و تعقی��ب و تحقیق کرد،
گف��ت« :تغییرات اجتماعی با توجه به رش��د
تکنولوژی ،س��طح س��واد و آگاهی ،انفجار
اطالع��ات ،مص��رف انبوه و افزایش س��طح
ارتباط��ات دائم در حال تغییر اس��ت که این
تغییرات قطعی و حتمی است».
رحمان��ی فضل��ی س��خنان مق��ام معظم
رهبری در سفر به سمنان در حوزه تغییرات
اجتماع��ی را یادآور ش��د و گفت« :رهبری
در صحبتهایش��ان ب��ر ل��زوم مهندس��ی و
هدایت تغییرات اجتماع��ی تأکید کردند و
فرمودند اگ��ر تغیی��رات اجتماعی مدیریت
نش��ود قطعاً در مقابل آن منفعل خواهیم شد
و آس��یبهای منفی آن را باید بپذیریم».
وی موض��وع مه��م دیگری ک��ه تأثیر
تغیی��رات اجتماعی در آن مش��هود اس��ت
را س��بک زندگی دانس��ت و گف��ت« :مقام
معظم رهبری در چندین جلس��ه و در س��فر
به خراس��ان ،ب��ه طور مفص��ل در خصوص
س��بک زندگی صحبت کردند که چگونه
تغیی��رات اجتماع��ی منجر به تغییر س��بک
زندگ��ی میش��ود و س��بک زندگ��ی تمام
احواالت فرهنگی و اجتماعی و سیاس��ی و
اقتص��ادی ما را تحت تأثیر قرار میدهد» .به
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گفت��ه وی« ،آنچه امروزه در حوزه مس��ائل
اجتماع��ی حائ��ز اهمی��ت اس��ت ،عناوینی
مانن��د اعتماد اجتماع��ی و اعتماد عمومی و
همچنین س��رمایه اجتماعی و رضایتمندی
و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی
اس��ت که این م��وارد میتوان��د در قوام و
استمرار حرکت س��الم اجتماعی مؤثر باشد
و م��ا را در س��اماندهی اهدافمان در هر
ی��ک از حوزهها کمک کن��د .در غیر این
صورت با ع��دم اعتماد عمومی و انس��جام
اجتماعی در امور خود مواجه میشویم که
میتواند س��طح اثرگذاری گستردهای برای
برنامههایمان داش��ته باشد» .وزیر کشور در
ادامه به پنج معضل حاشیهنش��ینی ،بیکاری،
اعتیاد ،طالق و وضعیت زندانیان در کشور
اش��اره کرد و آمارهایی ارائه داد .این عضو
کابین��ه دولت یازده��م با بی��ان اینکه عدم
توازن در حوزه حاشیهنش��ینی موضوع مهم
دیگ��ری در حوزه اجتماعی اس��ت ،گفت:
«امروز ح��دود  11میلیون نفر حاشیهنش��ین
در کشور وجود دارد که معادل با  3میلیون
نفر حاشیهنشین در شهرهای تهران ،مشهد و
اهواز متمرکز هس��تند .در کشور نیز حدود
 2700محل حاشیهنش��ینی داریم که با توجه
ب��ه ویژگیهای آن نیاز اس��ت که خدمات
بیش��تری به آنها ارائه شود .همچنین ،مطابق
آمار موجود ،در چابه��ار 60درصد ،اهواز
35درص��د و تبریز 33درصد حاشیهنش��ین
داریم و 60درصد از حاشیهنشینهای تهران
را روس��تائیان تش��کیل میدهن��د .در واقع،
مهاجرت از روستا به حومه شهرها ،به ویژه
ش��هرهای بزرگ ،از جمله مهمترین دالیل
حاشیهنشینی در کشور اس��ت .که البته این
مهاجرت خود ناش��ی از دیگر آس��یبهای
اجتماعی است .تا پایان سال  ،1393بیش از

 34هزار روس��تا در کشور تخلیه شده که بخش زیادی از آنها ناشی
از نبود آب بوده اس��ت .مس��ئله اقتصادی ،تبعیض در ارائه خدمات
به روس��تاییان و عدم حمایتها توسط مقامات محلی و منطقهای از
روس��تاییان ،سه دلیل اصلی مهاجرت روستاییان به شمار میرود .از
س��وی دیگر نبودن کار و امکان تحصیل برای فرزندان روس��تاییان
نیز از دیگر علل مهاجرت اس��ت».
وزیر کش��ور ،همچنین به معضل بیکاری در کش��ور اشاره کرد
و گف��ت« :امروز  3میلی��ون و  500هزار نفر بیکار در کش��ور داریم
که توزیع آن در کش��ور نرمال نیست ،به گونهای که امروزه مناطقی
وج��ود دارند که بیش از  60درصد بیکاری در آن متمرکز اس��ت».
وزیر کش��ور با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مشکالت امروز جامعه،
اعتیاد و اس��تفاده از مواد مخدر اس��ت ،گفت« :طبق آمارهای رسمی
و برآوردهای مبتنی بر ش��اخصهای س��ازمان مل��ل ،در حال حاضر
یکونیم میلیون نفر معتاد در کش��ور زندگی میکنند که اعتیاد آنها
از مواد س��نتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است» .وی افزود:
«متأسفانه آثار و تبعات استفاده از اینگونه مواد در جامعه بسیار بوده
و در ح��ال حاضر  60درصد از تعداد زندانیهای موجود در کش��ور
به طور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛
همچنین عامل  50درصد از طالقها اعتیاد میباش��د» .وی ادامه داد:
«متأس��فانه ب��ه رغم تالشهای بس��یار در حوزه مواد مخ��در و روند
کش��فیات و دو براب ر شدن این موضوع ،اما به دالیل سودآوربودن و
قدرت ریس��ک باالی آن ،استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال
افزایش است؛ البته در سال  560 ،94تن مواد مخدر در کشور کشف
شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال  94به میزان  10درصد
موفقیت حاصل ش��ده اس��ت» .وی تصریح کرد« :موضوع پراهمیت
دیگ��ر در حوزه آس��یبهای اجتماعی طالق میباش��د .بنابراین در
حال حاضر حدود  2.5میلیون نفر زن سرپرس��ت خانوار در کش��ور
زندگی میکنند» .رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در سالهای  93و
 94با کاهش طالق مواجه بودیم ،گفت« :اما متأس��فانه  36درصد از
ازدواجها منجر به طالق میش��ود که این تعداد در شهرهای بزرگ
گاه��اً افزایش نیز پیدا میکند» .در روز چهارش��نبه  ۱۹خردادماه نیز
رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک جمهوری اسالمی اعالم کرد:
«دوام زندگی مش��ترک زن و ش��وهرها ،در ایران به کمتر از سه سال
رس��یده و  ۶درصد جدائیها در همان س��ال اول اتفاق میافتد .سال
گذش��ته  ۶۷۳هزار ازدواج ثبت ش��د که  ۶درصد کمتر از سال پیش
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بود ۱۶۴ .هزار و  ۹۱۲طالق هم داشتیم که رشد یک درصدی طالق
در ایران را نش��ان میدهد .بیشترین طالقها مربوط به رده سنی  ۳۰تا
 ۳۴س��ال در مردان و ۲۳درصد طالقها در زنان نیز مربوط به س��نین
 ۲۵تا  ۲۹سال است».
وزیر کش��ور در ادامه گزارش خود ،با اش��اره ب��ه اینکه موضوع
پراهمیت دیگر مس��ئله زندانها میباشد ،گفت« :متأسفانه سالی 600
هزار نفر عازم زندانها میش��وند که از ای��ن تعداد  200هزار نفر در
زندانها باقی میمانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و
مخربی در جامعه خواهد داشت .بنابراین ،آنچه مهم است ،رسیدگی
به این معضالت از دو بعد انس��انی و الهی و همچنین امنیتی و سیاسی
است .وی گفت« :از بعد انسانی و الهی ،از آن جهت که ما به عنوان
متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رس��یدگی کنیم و
در مقابل اینگونه مس��ائل مسئول هس��تیم ،اما از بعد امنیتی و سیاسی
باید ب��ه موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انس��جام اجتماعی توجه
کرد ،چراکه اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته
باشند ،مشکالت و معضالت اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد
کرد».
عوامل عقبماندگی بیستساله
مقابله با وضعیت تراکم و تش��دید در حوزه آسیبهای اجتماعی در
جامعه ایرانی ،بیش و پیش از هر چیز نیازمند ش��ناخت عواملی است
که موجب ش��دهاند به بیان مقام معظم رهبری ،کشور بیست سال در
ای��ن حوزه دچار عقبافتادگی ش��ود و از آن غفلت کند .ش��ناخت
ای��ن عوام��ل و جبران آنه��ا میتوان��د کوتاهترین مس��یر در جهت
کاهش آس��یبهای اجتماع��ی در جامعه ایرانی باش��د ،همچنانکه
تداوم غفلت از این عوامل ،س��بب تش��دید وضعیت کنونی ش��ده و
فرجامی جز فروپاشی اجتماعی در کشور نخواهد داشت .این عوامل
را میتوان در پنج عنوان «ضع��ف نهادهای مدنی»« ،ضعف رویکرد
علمی و تخصصی»« ،تصمیمگیری و سیاس��تگذاری بدون پیوست
اجتماعی»« ،ضعف س��اختاری در نظام سیاس��تگذاری» و «توس��عه
نامتوازن منطقهای» خالصه کرد.
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ضعف نهادهای مدنی
تنه��ا مس��یر مطمئن و مؤث��ر برای کاه��ش آس��یبهای اجتماعی،
درگیرشدن جامعه و نهادهای اجتماعی با این آسیبها و معضالت

اس��ت .حکومتها ن��ه ت��وان آن را دارند
که ب��ه تنهایی با این معض�لات مقابله کنند
و -حتی اگ��ر به طور مقطع��ی ظرفیتش را
داش��ته باش��د -نه میتوانند به نحو پایدار به
این کار ادامه دهند .در عین حال ،دولت و
حکومت در ایران ،هیچگاه دغدغه تقویت
و توانمندسازی جامعه و نهادهای مدنی را
نداش��تهاند .از این رو ،به طور غیرمس��تقیم
فعالیته��ای داوطلبانه اجتماع��ی در مقابله
با آس��یبهای اجتماعی تضعیف شده است
و ای��ن یک��ی از مهمتری��ن عوام��ل غفلت
و عقبماندگ��ی در ای��ن ح��وزه به ش��مار
میآید .مهمترین دلی��ل این غفلت نیز غلبه
دولتم��داری و تمرکزگرای��ی ب��ر ذهنیت
دولتم��ردان کش��ور ،در چند ده��ه اخیر
اس��ت .در غیبت نهادهای مدن��ی قدرتمند
و س��منهای غیردولت��ی ،اکثر ش��هروندان
ب��ا نوعی ن��گاه دولتمدارانه انتظ��ار دارند
حکومت در هر مش��کلی به عن��وان منجی
وارد شود ،اما نتیجه ورود این منجی ،عمدتاً
قدرتمندترش��دن و فربهترش��دن نهاده��ای
دولت��ی (ب��ا ران��ت ،درآمده��ا و امکانات
افسانهای و فس��اد) و تمرکز قدرت ،ثروت
و منزل��ت در می��ان بوروکراتهای دولتی
اس��ت نه لزوم��اً قدرتمن��دی و توانمندی
جامعه .ب��رای مثال ،میت��وان گفت رفاه و
تأمین اجتماعی در کش��ور م��ا دربرگیرنده
برنامهها و س��ازمانهای متعددی اس��ت که
هر کدام در یک یا چند حوزه از این قلمرو
فعالیت میکنند .بیمه و بازنشس��تگی (تأمین
اجتماع��ی ،بازنشس��تگی کش��وری و،)...
یارانه مستقیم ،مس��کن مهر ،سهام عدالت،
خدمات کمیته امداد و س��ازمان بهزیس��تی،
بیمه س�لامت و س��بد کاال تنه��ا تعدادی از
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این س��ازمانها و س��ازوکارها هس��تند ،در
حالیک��ه تمامی آنه��ا نیز نتوانس��تند مانع
از وضعی��ت تراکم و تش��دید آس��یبهای
اجتماعی در جامعه ایرانی ش��وند .دلیل این
امر آن اس��ت که در ش��رایطی که مردم در
مسیر سمنهای غیردولتی و نهادهای مدنی
به مشارکت فراخوانده نمیشوند ،عمدتاً بر
مشکالت فردی خود تمرکز پیدا میکنند و
در نتیجه ،اعتماد و سرمایه اجتماعی کاهش
مییاب��د ،پیونده��ای اجتماعی سس��تتر و
بنیانه��ای اجتماعی ش��کنندهتر میش��وند.
رشد بیسابقه چکهای برگشتی ،نزاعهای
خیابان��ی ،جرائ��م ،زندانی��ان و پروندههای
قضایی به خوبی از این شکنندگی حکایت
دارن��د .ب��ه همین دلیل اس��ت ک��ه امروزه
حتی در کش��ورهای دموکراتی��ک نیز بار
اصل��ی مقابله ب��ا آس��یبهای اجتماعی بر
دوش نهاده��ای مدنی اس��ت .در واقع ،در
گذش��ته در بحث رویارویی با آس��یبهای
اجتماع��ی وظیف��ه دول��ت س��نگین بود (و
هس��ت) ،ولی ام��روز بر اهمی��ت مدیریت
همهجانبهت��ر تأکی��د میش��ود .در این نگاه
جدی��د به جای تأکید ب��ر فعالیت دولت ،بر
فعالیت مش��ترک دول��ت ،نهادهای مدنی و
قربانیان آس��یبهای اجتماعی برای مهار و
کاهش آسیبها تمرکز شده است(.بهترین
نمونه و موفقترین ای��ن مدیریت همهجانبه
در کش��ورهای اس��کاندیناوی و خصوص��اً
س��وئیس اتفاق افت��اده اس��ت) .بنابراین در
شرایط موجود جامعه ایران وظیفه نهادهای
مدن��ی موجود برای شناس��ایی و رویارویی
با آس��یبهای اجتماعی س��نگینتر است و
آنه��ا مجبورند مقداری از بار دولت را نیز
به دوش بکش��ند.

ضعف رویکرد علمی و تخصصی
یکی از عوامل غفلت و عقبماندگی در زمینه مبارزه با آسیبهای
اجتماعی در کش��ور ،ضعف در شناخت و تبیین علمی این وضعیت
و رویکرد تخصصی در مواجهه با آن اس��ت .یکی از علل بروز این
ضعف آن است که ما در رویارویی با آسیبهای اجتماعی حتی در
س��طح توصیف و اطالعات آماری ،فاقد مرکز رسمی و تخصصی
اطالعات و آمار در این حوزه هس��تیم و ایران از فقدان انباش��تگی
مطالعات در زمینه آس��یبهای اجتماعی رنج می برد .به بیان دیگر،
به رغم اینکه جامعه ایران با بیشترین آسیبهای اجتماعی (خصوصاً
در زمینه اعتیاد) روبهروس��ت ،ولی پس از گذش��ت سه دهه ،هنوز
نه در س��طح دول��ت و نه در س��طح نهادهای مدنی و دانش��گاهی،
مرک��زی وجود ندارد که در مورد آس��یبها و معضالت اجتماعی
حتی در س��طح توصیفی و آماری 1اطالع��ات را ثبت کند .این در
حالی است که مرکز اطالعات و آمار به عنوان یک توصیف دقیق،
میتواند دادههای پایه را برای تجزیه و تحلیل ،علتیابی ،مقایس��ه
و برنامهری��زی در اختی��ار محققان قرار داده ،رون��د و تغییرات این
آس��یبها را مورد مطالعه قرار دهد .در شرایط کنونی ،آنچه وجود
دارد مراکز آماری پراکنده و تأییدنش��ده اس��ت .در شرایط فقدان
مرکز رسمی ،مورد اعتماد و معتبر شرایطی به وجود آمده است که
به عنوان مثال یک مس��ئول خبر از پنج میلیون معتاد و مسئولی دیگر
خب��ر از یک میلیون و  ۲۰۰هزار معت��اد میدهد ،یک محقق معتقد
اس��ت پنج میلیون حاشیهنشین داریم و محقق دیگری به بیستوپنج
میلیون حاشیهنش��ین اش��اره میکند .این در شرایطی است که اولین
شرط کاهش آسیبهای اجتماعی ،شناخت توصیفی و تبیینی انواع
و روند آنها در گس��تره جغرافیایی و جمعیتی ایران است .بعد دیگر
این عام��ل را میتوان بیتوجهی یا کمتوجه��ی به تخصصگرایی
ی��ا رویک��رد تخصص��ی در مواجهه با این آس��یبها دانس��ت .در
غی��اب این ویژگی ،غالباً مبارزه با آس��یبهای اجتماعی به نتایجی
پارادوکسیکال میانجامد و موجب تشدید ناخواسته آنها میشود.
این وضعیتی اس��ت که جامعه ایرانی در دههه��ای اخیر درگیر آن
بوده اس��ت .بر این اساس ،میتوان گفت ضرورت انتصاب افراد بر
اس��اس سیستم شایستگی بدون رابطه ،باور به اینکه همه متخصصین
واقع��ی با آگاه��ی از عل��وم روز و مطالعات علم��ی متعهدترینها
هس��تند ،اجرای سیس��تم پاسخگویی و اصل مس��لم تشویق و توبیخ
1. factual
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تراکم آسیبهای اجتماعی و
عوامل عقبماندگی بیستساله

مدیران کلیدی ،نظارت و ارزیابی مستمر بر بازده گروههای اجرائی
دارای اختیارات وسیع که دستی باز بر صرف بودجه مملکت دارند
و س��ایر نکات من��درج در کتب مدیریت که صرفاً در دانش��گاهها
تدریس میش��ود ،از ملزومات رفع مشکالت عدیده بر جای مانده
در این حوزه اس��ت.
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تصمیمگیری و سیاستگذاری بدون پیوست اجتماعی
عامل مهم دیگر در این زمینه ،تصمیمگیری و سیاس��تگذاری یا
صدور احکام مختلف در سازمانها و دستگاههای مختلف دولتی
و حکومتی بدون توجه یا محاس��به عواقب و پیامدهای اجتماعی
آنهاست .دلیل این امر آن است که غالباً ارتباط و بههمپیوستگی
حوزهها و ابعاد مختلف زندگی جامعه اعم از سیاس��ی ،اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،زیس��تمحیطی و مانند آنه��ا نادیده گرفته
میش��ود .ای��ن در حالی اس��ت که ای��ن ابعاد همچ��ون ظروف
مرتبطه به هم متصل هس��تند و سیاس��تگذاری ی��ا تصمیمگیری
در خص��وص یک��ی از آنها بر دیگ��ران تأثیر میگ��ذارد و این
عاملی اس��ت که غالباً در نظر گرفته نمیشود .برای مثال ،سیاست
خارجی یا سیاس��تگذاری خارجی از حوزههایی است که تأثیر
مس��تقیمی بر زندگی اجتماعی و مناس��بات جامعه از جمله حدود
و ثغ��ور آس��یبهای اجتماعی دارد .سیاس��ت خارجی پرهزینه و
ماجراجو غالباً موجب هزینهه��ای هنگفت اقتصادی و اجتماعی،
به ویژه برای کش��ورهایی میش��ود که بیش از دیگران با کمیابی
منابع دست و پنجه نرم میکنند .سیاست نظامی و امنیتی کشورها
نیز غالباً تابع همین معادله اس��ت و قواعد مش��ابهی بر آنها حاکم
اس��ت .مطاب��ق تج��ارب موجود ،امنیتیش��دن فضای سیاس��ی و
اجتماعی ،سبب تشدید آسیبهای اجتماعی میشود و بالعکس.
همچنین ،سیاست قضایی و نحوه صدور احکام قضایی نیز ارتباط
وثیقی با زندگ��ی اجتماعی دارد .نمیتوان برای کارگرانی که به
اخراج خود اعتراض میکنند (حتی اگر اعتراض آنها غیرقانونی
باش��د) ،حکم ش�لاق ص��ادر و آن را اجرا کرد و انتظار داش��ت
ک��ه خانوادههای آنها در معرض س��قوط به ورطه آس��یبهای
اجتماعی قرار نگیرند .سیاس��تهای اداری و استخدامی نیز تأثیر
بس��زایی بر ش��کلگیری امید یا ناامیدی اجتماع��ی و به تبع آن،
آس��یبهای اجتماعی دارن��د .نمیتوان در جامع��های که در آن
حداقل  11میلیون نفر زیر خط فق��ر زندگی میکنند ،مدیرانی با

حقوق و پاداش چندصد میلیونی داش��ت
و به گونهای مؤثر با آس��یبهای اجتماعی
مب��ارزه کرد .در نهایت ،سیاس��تگذاری
اجتماعی در حوزهه��ای مختلف از جمله
در حوزههای اش��تغال ،مس��کن ،ازدواج،
درم��ان و مانند آنها نس��بت مس��تقیمی با
تش��دید یا تخفیف آس��یبهای اجتماعی
دارد و نیازمند پیامدس��نجی در این حوزه
است .برای مثال ،نمیتوان به مسکنسازی
انب��وه و بیرویه در حاش��یه ش��هرها اقدام
کرد و انتظار داش��ت که حاشیهنشینی در
کش��ور رش��د نیابد .همچنانکه مهمترین
ط��رح حکومت ب��رای کمک ب��ه طبقات
کمدرآمد ،یعن��ی هدفمندی یارانهها در
نهایت به پخش پول بین همه شهروندان و
فقر بیش��تر فقرا و تورم باالی  ۴۰درصدی
انجامید.
ضعف ساختاری در نظام سیاستگذاری
دیگ��ر عام��ل غفل��ت و عقبماندگ��ی در
حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی ،ضعف
ساختاری و سازمانی در نظام سیاستگذاری
کش��ور اس��ت .به بیان دیگر ،به نظر میرسد
به لحاظ س��اختاری ،شناخت ،رصد و مقابله
با مجموعه آس��یبهای اجتماعی ،مسئولیت
نخس��ت هیچ یک از س��ازمانها و نهادهای
حکومتی در سطح عالی نیست .این وضعیت
س��بب شده که آس��یبهای اجتماعی مسئله
اصلی نهادهای رس��می و نیمهرسمی کشور
همچون ش��هرداریها ،جناحهای سیاس��ی،
روحانیت و مانند آنها نباش��د و برای مثال،
هیچ یک از جناحهای سیاسی در انتخابات،
برنامهای برای مقابله با این وضعیت نداش��ته
باش��ند .به همین دلیل است که وزیر کشور
در گ��زارش خود ب��ه مجلس اع�لام نمود:
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«رهب��ر معظ��م انق�لاب در جلس��ات تأکید
داشتند که در خصوص آسیبهای اجتماعی
ب��ا تس��هیلگری و تصمیمس��ازی و اجرای
مناس��ب باید مس��ائل را به مرحلهای رساند
که بتواند پاسخگوی عقبافتادگی ما باشد.
بنابرای��ن ایش��ان در س��طوح تصمیمگیری،
ش��ورای انقالب فرهنگ��ی را از موضوعیت
فرهنگ��ی ب��ه فرهنگ��ی -اجتماع��ی تبدیل
کردند و با عضویت وزیر کش��ور و چندین
مسئول دیگر و تش��کیل کمیسیون اجتماعی
در ش��ورای انقالب فرهنگی ،بار این ش��ورا
را اجتماع��ی نیز کردند» .وی یادآور ش��د:
«ش��ورای اجتماعی وزارت کش��ور نیز طبق
مصوبه شورای انقالب فرهنگی ارتقاء سطح
داده شد و رئیس آن نیز که وزیر کشور بود،
با دس��تور ایش��ان ،رئیس جمهور ،مسئول و
رئیس شورای اجتماعی شدند و وزیر کشور
به عنوان جانش��ین رئیس جمهور موظف به
اداره جلسات شد» .وزیر کشور تصریح کرد:
«مقام معظم رهبری برای اجرای دستگاههای
مختل��ف و ایج��اد هماهنگ��ی ،پیگی��ری،
سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی ،معاونت
فرهنگی -اجتماعی وزارت کشور را تبدیل
به س��ازمان کردند و دس��تور دادند سازمانی
چابک ایجاد ش��ود که مس��ائل آسیبهای
اجتماع��ی را در ح��وزه اجرای��ی هماهنگ
و نظارت کن��د» .وی با بی��ان اینکه وزارت
کشور مسئولیت تعقیب آسیبهای اجتماعی
را ب��ر عه��ده دارد ،گفت« :وزارت کش��ور
متناس��ب با تأکیدات مقام معظ��م رهبری و
رئیس جمه��ور و قوانین مجلس ،در اجرا به
دنبال جبران عقبافتادگی مطرح است» .وی
با اش��اره به برنامه ششم توسعه کشور گفت:
«مق��ام معظم رهبری در سیاس��تهای کالن
برنامه ششم توس��عه محورهایی را مشخص

کردن��د و در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد فرمودند س��االنه 5
درص��د باید موفقیت حاصل ش��ود و در اولویتبندی ،اعتیاد و مواد
مخدر در جایگاه نخس��ت ،حاشیهنشینی در جایگاه دوم و پس از آن
ط�لاق ،بزهکاریها ،مناطق خاص و بحران��ی ،اولویتهای بعدی را
شامل میشوند».
توسعه نامتوازن منطقهای
در نهای��ت ،مرکزگرایی و به تبع آن ،توس��عه نامت��وازن منطقهای،
از جمل��ه عوام��ل عقبماندگ��ی در زمینه مواجهه با آس��یبهای
اجتماعی در کش��ور اس��ت .تمرکزگرایی در اداره کشور موجب
رش��د حاشیهنشینی و به تبع آن دیگر آسیبهای اجتماعی میشود.
تمرکزگرایی در اداره کش��ور ،سیاست توسعه را نیز تحت الشعاع
ق��رار میدهد و رش��د نامتوازن را ب��ه ارمغان م��یآورد که نتیجه
بالفصل آن توزی��ع نابرابر ارزشها و مواهب اس��ت .این نابرابری
نیز به تشدید و تراکم آس��یبهای اجتماعی در مناطق حاشیهای و
قومی کش��ور میانجامد .در واقع ،نبود مدیریت درست و نداشتن
توازن منطقهای ،این نابس��امانیها را ب��ه ارمغان میآورد .در همین
چارچوب ،وزیر کشور نیز در گزارش خود به مجلس در باب علل
آس��یبهای اجتماعی در ایران گفت« :از جمله بس��ترهای موجود
برای ایجاد آسیبهای اجتماعی ،موضوع جغرافیای ایران است که
به خودی خود موجب تقسیمبندیهای حوزهای شده و در صورت
عدم مدیریت درس��ت به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد» .وی
تأکید کرد« :قرارگرفت��ن اقوام ،جمعیتها و مذاهب در درون این
حوزهها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم میکند و این در حالی
اس��ت که دشمنان ما نیز به دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند» .وزیر
کش��ور با یادآوری مفهوم نظام برنامهریزی در کش��ور و در حوزه
اجتماعی افزود« :مفهوم نظام برنامهریزی در ایران از  40س��ال قبل
اعالم ش��د که در حوزه موضوعات کالن متمرکز است و یکی از
تبعات آن بحث عدم تعادلها و توازنهای منطقهای اس��ت و آنچه
امروز در سطح شهر مشاهده میش��ود ،به جهت همین عدم تعادل
و توازن اس��ت که در توزیع جمعی��ت ،خدمات و منابع و همچنین
فعالیتهای زیرساختی مشاهده میشود» .وزیر کشور در خصوص
موضوع نظ��ام بودجهریزی در حوزه اجتماعی یادآور ش��د« :نظام
بودجهری��زی در کش��ور مبتنی ب��ر فعالیتها و جمعیت اس��ت که
تخصی��ص و توزیع منابع بر اس��اس آن صورت گرفته که س��یکل
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بس��تهای را ایجاد میکند ،به گونهای که هر قدر جمعیت و فعالیت
بیش��تر باش��د به تبع آن منابع نیز بیش��تر خواهد ب��ود .نظام اداری و
ساختارهای اجتماعی نیز موضوعات دیگری است که نگاه اقتصاد
سیاس��ی در دهه  40موجب ایجاد چنین مس��ائلی شد .این در حالی
است که نظام بوروکراسی کشور کام ً
ال متمرکز و بدون واگذاری
اختیارات به مناطق اس��ت ،به گونهای که ای��ن مناطق کوچکترین
اختیاری برای تصمیمگیری ندارند».
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نتیجهگیری
آس��یبهای اجتماعی ک��ه به تعبیر بعضی از اندیش��مندان حاصل و
معلول مس��تقیم انقالب صنعتی اس��ت ،در اکثر جوامع وجود دارند
و تأثی��رات خود را میگذارند ،اما آنچ��ه جوامع مختلف را در این
م��ورد از هم متفاوت میس��ازد ،نوع نگرش این جوام��ع به علل به
وجود آورنده آس��یبها و راهکارهای اصالح و بهبود آنهاس��ت.
در مورد نگرش ،آنچه مهم اس��ت اینکه این آسیبها چرا به وجود
آمدهاند؟ آیا وجود آسیبها در جوامع امری الزم و ضروری است
یا میتوان جامعهای بدون آس��یب داشت؟ پاس��خ به این پرسشها
مس��تلزم ش��ناخت تخصصی و آسیبشناس��ی علمی جامعه اس��ت.
از س��وی دیگر ،سیاس��تهای اجتماعی هر جامع��های ،روشهای
مختلفی را در برخورد با آس��یبهای اجتماعی امکانپذیر میکند.
در م��ورد راهکاره��ای اصالح و بهب��ود آس��یبهای اجتماعی هم
نظرگاههای مختلفی وجود دارد .عدهای روش انکار و پردهپوش��ی
را تجویز میکنند و عدهای دیگر به روشهای پلیس��ی و س��رکوب
اعتقاد دارند .جوامعی هم وجود دارند که به این مس��ائل نگرش��ی
علمی و منطقی دارند و س��عی میکنند با قبول وجود این آسیبها،
علت آنها را با اس��تفاده از روشهای علمی بشناسند و برای حذف
یا به حداقل رس��اندن آنها از روشهای منطقی سود ببرند .در این
جوامع ،انباش��ت علمی در حوزه مس��ائل اجتماع��ی صورت گرفته
ت
اس�� .
در جوام��ع امروز تمایل بر این اس��ت که این سیاس��تها هرچه
بیش��تر توسط نهاد آموزش و پرورش و نهاد خانواده به جامعه تزریق
ش��ود و نهاد سیاس��ت حداقل دخالت را در این امور داش��ته باشد،
ام��ا در جوامع��ی که در آنها نهاد سیاس��ت قدرتمندتر اس��ت ،این
سیاس��تها توس��ط این نهاد وضع و به جامعه دیکته میشود .تجربه
نش��ان داده که جوامع نوع اول در مهار بحرانهای اجتماعی موفقتر

عمل کردهاند ،چون مردم راهکارهای مقابله
با آس��یبهای اجتماعی را وضع و از آنها
حمایت میکنند.
حمایت از آس��یبدیدگان اجتماعی
نی��ز ب��ه سیاس��تهای اجتماع��ی مربوط
اس��ت .در این مورد نی��ز وقتی حمایت از
آس��یبدیدگان به طور کام��ل در اختیار
نهاد سیاس��ت قرار میگی��رد ،این نهاد از
منظر منافع خود به آنها مینگرد ،اما وقتی
مردم ب��ه حمایت از این آس��یبدیدگان
میپردازند ،بسیار عمیقتر و کاملتر عمل
میکنن��د .چون م��ردم در متن آس��یبها
ق��رار دارن��د ،آنها را بهتر میشناس��ند و
برای حمایت از اف��رادی که دچار بحران
هس��تند ،انگیزهه��ای قدرتمندت��ری پیدا
میکنن��د .بنابراین ،یک��ی از راهکارهای
مؤثر حمایت از آسیبدیدگان اجتماعی،
تش��کیل و تقویت سازمانها و تشکلهای
غیردولتی اس��ت .س��ازمانهای غیردولتی
ب��ا تأثیرگ��ذاری در وض��ع و اج��رای
سیاس��تهای اجتماع��ی ،در نقشه��ای
مختلفی مثل مش��اور دولت ،منتقد دولت
و گاه حت��ی ب��ه عن��وان ب��ازوی اجرایی
سیاس��تهای اجتماعی دولته��ا فعالیت
دارن��د .ای��ن س��ازمانها ب��ا ویژگیهای
منحص��ر ب��ه ف��ردی ک��ه دارن��د ،در هر
جامع��های که فعالتر و گس��تردهتر عمل
کنند ،آرمان کاهش آسیبهای اجتماعی
را دستیافتنیتر مینمایند.

