
 دو دهه دگرگونی ساختاری در ایران 

 عبداهللا شهبازی
 

در بعـد از   . ایـم در شـب امتحـان درس بخـوانیم          ما عـادت کـرده    
ها ضربتی بـود و ضـربتی هـم خـراب شـد و ایـن                 انقالب همه طرح  

حتــی کارهــای . وضــع تــا همــین اواخــر کــم و بــیش ادامــه داشــت
 مطـرح و    ای یکبـاره   هر مسـئله  . مطالعاتی ما هم همینطور بوده است     

حتی مسائلی را که کارشناسان در مدت       . رسید بالفاصله به عمل می   
گیری نرسند، ظرف یک     دو سال مطالعه هم ممکن است به تصمیم       

بـه همـین دلیـل هرگـز نتوانسـتیم کارهـای            . گیـریم  روز تصمیم می  
 ... جدی و کارشناسی را به حساب آوریم

قسمتی از آن بر اثر     های نیمه تمام داریم که       ما الی ماشاءاهللا طرح   
. ها و بی حساب و کتاب بودن امور بـوده اسـت     رؤیاها، بلندپروازی 

هر کسی هر کجا که رفته قول داده که فالن کار را انجام دهد و به                
 درصد پیشرفت کـار و نیمـه کـاره          45 تا   5هایی با    همین دلیل طرح  

  1.داریم که باید برای آنها فکر کرد
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 ونیهای اجتماعی وضع کن بنیان

شناختی، تحوالت کنونی ایران، که از دوم          جامعه -از منظر تحلیل تاریخی   
ای  شــکلی بــارز تجلــی خــویش را آغــاز کــرد، پدیــده   بــه1376خــرداد 

الساعه یا مولود تأثیر شخصیت فرهمند این یا آن فـرد یـا زیرکـی و                  خلق
این تحـول  . ریزی این یا آن گروه و جناح سیاسی نیست  هشیاری و برنامه  

های ژرف اجتمـاعی و بطـور عمـده پیامـد محتـوم تحـوالت                 ارای بنیان د
ساختاری است که در طول دو دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایـران            

هـای عمیـق و       منظـور از تحـوالت سـاختاری چنـان دگرگـونی          . تکوین یافت 
های اساسی حیات اجتماعی اسـت کـه جامعـه            گسترده در آن گروه از شاخص     

ای متمایز با اواخر دوران پهلوی و اوایل پیروزی انقالب      جامعه کنونی ما را به   
  :ترین این تحوالت به شرح زیر است  عمده.بدل ساخته است

 تحول در ترکیب جمعیتی 

طی بیست سال اخیر در ترکیب جمعیتی کشور دگرگـونی عمیقـی پدیـد              
ن اکنـون ایـران سـومی       هـم . ای کامًال جوان بدل کرد     آمد و آن را به جامعه     

کشور دارای جمعیت جوان در جهان است و پنجـاه درصـد از جمعیـت               
بیش از هفتاد درصد ایرانیان امـروزی در  .  سال دارند19کنونی کشور زیر   

اند، هیچ تصویری از حکومت      فضای پس از انقالب اسالمی پرورش یافته      
پهلوی و انقالب اسالمی بطور مستقیم در ضـمیر خـود ندارنـد و حـدود        

این گروه اخیـر یـک      .  سال دارند  19 تا   15 تن از ایشان بین      هفت میلیون 
و عالیق خاص دوران نوجوانی کـه   جمعیت انبوه نوجوان است با سالیق   

یافته فضای فرهنگـی     هم تمامًا متولد پس از انقالب هستند و هم پرورش         
گفتـه دکتـر      بـه .  تداوم خواهد یافـت    فرآینداین  . و سیاسی پس از انقالب    

افزایش جمعیت کشور در    <زیر فرهنگ و آموزش عالی،      مصطفی معین، و  
کنیم کـه جمعیـت       بینی می    برابر بوده و پیش    2/3چهار دهه اخیر به میزان      
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 هـزار نفـر برسـد کـه     300 میلیـون و    70 به بـیش از      1385ایران در سال    

  2>. سال تشکیل خواهند داد15 را افراد زیر   درصد آن63/27
 سـریع جمعیتـی رخ داده، در        در هر جـای جهـان کـه چنـین تحـول           

مـورخین  . آمیز داشته است    عوارض بسیار عمیق و گاه مخاطره      مدت  کوتاه
های متعدد و خونین اروپا در سده نوزدهم میالدی را            یکی از علل انقالب   

 ایـن تحـول،   3.داننـد  تحول سریع جمعیتی قاره فوق در طول این سده می   
“بمب جمعیتـی  ” یا   “تیانفجار جمعی ”که گاه از آن با عناوینی چون        

یـاد   4
شود، طبعاً پیامدهای جدی فرهنگی و سیاسـی و اقتصـادی دارد زیـرا                می

در . کند ای کوتاه یک جامعه را به جامعه دیگر بدل می          ناگهان و در فاصله   
انفجـار  ”ویژه در نیمه دوم این سده، کـانون ایـن    سده بیستم میالدی، و به  

-1950های    برای نمونه، طی سال   . شد به دنیای پیرامونی منتقل      “جمعیتی
 میلیون، جمعیت ایران از     60 میلیون نفر به     27، جمعیت مکزیک از     1975
 108 میلیـون بـه      35 میلیـون و جمعیـت برزیـل از          33 میلیون نفر بـه      14

 میلیـون نفـر افـزایش       933 میلیون بـه     554میلیون نفر و جمعیت چین از       
  5.یافت
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 میلیون نفـر در     200 میلیون نفر در آستانه سده نوزدهم به         180جمعیت قاره اروپا از      . 3

 490 و   1870 میلیون نفـر در سـال        295،  1850 میلیون نفر در سال      266،  1815سال  
در سه دهه پایانی سده نوزدهم این در حالی است که .  رسید1914میلیون نفر در سال 

 ,David Thomson).  میلیون نفر به آمریکا و استرالیا مهـاجرت کردنـد  25بیش از 

Europe Since Napoleon, London: Penguin Books, 1984, pp. 112, 251) 
 : شناس آمریکایی، اخذ شده است های پل اهرلیش، زیست عناوین فوق از نام کتاب . 4

P. R. Ehrlich, The Population Bomb, N. Y.: Sierra Club- Ballantine 

Book, 1968; P. R. Ehrlich and A. H. Ehrlich, The Population Explosion, N. 

Y.: Simon and Schuster, 1990.  

5.  “Population”, Britannica CD 1998.  
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 رشد شهرگرایی 

تحـول اساسـی در رابطـه       ایجـاد    انقالب اسالمی ایران،     یکی از پیامدهای  
این امر مولود تصویری است که نسـل انقـالب از   . میان شهر و روستا بود   

فقرزدایـی از   ”چـون   هـایی     آرمـان جامعه مطلوب در ذهـن داشـت و در          
. یافـت    تجلی می  “های مردم   امکانات رفاهی برای توده   ” و تأمین    “روستاها

امروزه قابل نقـادی جـدی اسـت زیـرا فاقـد آن             ها    برخی از این سیاست   
ای بود کـه تعـادل طبیعـی و معقـول میـان شـهر و                  های دوراندیشانه   بنیان

روستا و میان شهرهای کوچک و بزرگ را حفظ کند و در نتیجه به ایجاد               
شهرهای انبوه و متراکم و آشفته و تخلیه بسـیاری از منـاطق روسـتایی و                

 . ت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آنعشایری انجامید با همه تبعا
 میلیون نفر بود که در      16 جمعیت شهری کشور حدود      1355در سال   

دلیـل اقـدامات پـس از         عالوه، به   به. رسید میلیون نفر    8/36 به   1375سال  
ها، توسعه شبکه بـرق و ارتباطـات و سـایر             گسترش وسیع جاده  (انقالب  

 3/23از جمعیـت    بخـش مهمـی     ) خدمات رفاهی در مناطق غیـر شـهری       
 نیـز از نظـر فرهنگـی        1375میلیونی روستایی و عشایری کشور در سـال         

ها و توقعاتی مشابه طبقه متوسط شهری         تقریبًا شهری شده بود و خواست     
 میلیـون خـانوار کشـور       3/12 از جمع    1375برای نمونه، در سال     . داشت

دینسـان، در   ب. تنها اندکی بیش از یک میلیون خانوار فاقد تلویزیون بودند         
ای بطـور عمـده    فاصله دو دهه ایران از یک جامعه نیمه شهری به جامعـه           

 .شهری بدل شد
هـا   ها و جابجـایی  دلیل ایجاد تالطم  این تحول بسیار سریع رخ داد و، به  اوال،

. های مدام و وسیع، ثبات و تعادل ساختاری را از جامعه سلب نمـود           و مهاجرت 
ی فرهنـگ کشـور همخـوان نبـود و لـذا عـوارض              ثانیاً، این تحول با رشد کیف     

 این دگرگونی عظـیم نیـز، ماننـد         .سیاسی و ارزشی مشخصی نیز به بار آورد       
ساز است و جوامعی را کـه سـیر مشـابهی     نفسه بحران  تحول جمعیتی، فی  

 . اند با تبعات بسیار حاد سیاسی و فرهنگی مواجه ساخته است طی کرده
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 تحول در فرهنگ عمومی

این .  میلیون نفر از جمعیت ایران باسواد بودند       8/12 حدود   1356در سال   
 نســبت 1356در ســال .  میلیــون نفــر رســید43 بــه 1375رقــم در ســال 

ایـن  .  در صـد بـود     5/47باسوادان در جمعیت هفت سال به باالی کشور         
 نســبت 1375در ســال .  درصــد رســید5/79 بــه 1375نســبت در ســال 

اگر جمعیت پیر و از کارافتـاده       . بود درصد   86باسوادی در مناطق شهری     
از این آمار خارج شوند، اکثریت چشمگیر جمعیت فعال کنـونی            سواد  بی

 29 تـا    11 درصد گـروه سـنی       93امروزه  . کشور را باسواد خواهیم یافت    
سال جامعه ایرانی باسوادند و این نسبت در بسیاری از مناطق شهری صد             

در دوران فـوق نسـبت زنـان    . شـود   در صد گروه سنی فوق را شامل مـی        
 درصد رسید که این نسـبت در منـاطق   74 درصد به بیش از   36باسواد از   

 5/7آمـوزان از      در این دوران، تعداد دانش    .  درصد است  82شهری حدود   
 هـزار نفـر   154 میلیون نفر و تعداد دانشجویان از 19میلیون نفر به حدود     

 1376در سـال    .  نفر رسـید    میلیون 4/1 میلیون نفر و کمی بعد به        25/1به  
شـمار   میلیون نفر دارای مدارک دانشگاهی بودنـد و بدینسـان       5/1بیش از   

روشنفکران در حال و دارای تحصیالت دانشگاهی به بیش از سـه میلیـون نفـر                 
 درصد جوانان 54گفته وزیر فرهنگ و آموزش عالی،        امروزه، به  .رسـید   می

 100د دانشـجویان در هـر       کشور از تحصیالت عالی برخوردارند و تعـدا       
  6. نفر رسیده است2100هزار نفر جمعیت به 

های کمی تولیدات فرهنگی نیز مشـاهده         این تحول در عرصه شاخص    
 1689 کـل کتـب منتشـره در کشـور           1355برای نمونه، در سال     . شود  می

 عنوان گزارش شـده اسـت در        12897 این رقم    1375در سال   . عنوان بود 
هـای صـدا و سـیما نیـز از        پخش برنامه . یلیون نسخه  م 4/7تیراژ قریب به    

 1375 هزار ساعت در سال      166 به بیش از     1356 ساعت در سال     18800
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به این ترتیب، در فاصـله دو دهـه پـس از انقـالب، جامعـه مـا از                   . رسید
 . ای باسواد نیز تطور یافت  به جامعهسواد بیای نیمه  جامعه

ران جـوان بـا تولیـد فکـری و          و روشـنفک  کردگـان     تحصـیل افزایش سریع   
سـاز    تعمیق فرهنگ متناسب و همخوان نبود و در نتیجه این تحـول نیـز بحـران               

ریزی برای اشتغال و   فقدان یا ضعف تمهیدات و برنامه      معضل دیگر،  .شـد 
گیری از نیروی تخصصی این گروه بود که امروزه عمال به بیکاری و               بهره

هـای روانـی      در نتیجه زمینـه    یده و وضع وخیم مالی بسیاری از آنان انجام      
ایـن  . استالزم را برای عدم رضایت ایشان از وضع موجود فراهم ساخته   

از آنجـا کـه روشـنفکران از        اسـت و    عامل بستری برای رشد نارضایتی سیاسی       
تواننـد   میروند،  شمار می  های اجتماعی مرجع در هر جامعه به        متنفذترین گروه 

 . ند به بخش کثیری از جامعه تسری دهوخود های  نارضایتی را به خانوادهاین 
سـاز نسـل جدیـد در صـحنه کشـور             حضور نیروی عظیم و دگرگون    
حتـی امـروزه نیـز      . گرفتـه شـد   جدی  بسیار دیر شناخته شد یا بسیار دیر        

رسد به ابعاد گسترده و عمیـق حضـور ایـن نیـرو توجـه کـافی              می نظر  به
هـا و نیازهـای        تأمین خواست  گذاری شایسته برای    وجود ندارد و سیاست   

برند که خواست ایـن نسـل تنهـا          مدیران نظام گمان می   . آن در کار نیست   
مسائل خـاص جوانـان، ماننـد ازدواج و مسـکن و اشـتغال،              از  برخی  در  

هـای بلندپروازانـه نیـز دارد و،     این نسـل خواسـت  شود حال آنکه      خالصه می 
حول سیاسی و اجتمـاعی در  خواهد پرچمدار ت   ، می “نسل انقالب ”درست مانند   

تواند منفی و مخرب باشد و هم سازنده         این عامل هم می    .جامعه خود شود  
منفی و مخرب در صورتی که تمایالت طبیعی این نسل شـناخته       . و مثبت 

هـای آن بـا تمـایالت و خواسـت نسـل       نشود و به تعارض میان خواست 
ریـزی و   هسـازنده و مثبـت در صـورتی کـه برنامـ     . حاکم دامن زده شـود  

، شـّق دوم  در صورت تحقـق     . هدایت صحیح و دوراندیشانه در کار باشد      
عنوان نیروی محرکه بسـیار قدرتمنـدی در عرصـه            توان به   به این نسل می   

 . اندیشه و پژوهش و تولید و نیز در عرصه سیاست نگریست
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 گرایی  مصرفرشد  و “طبقه جدید”

ایی عمیق و گسـترده در      جامعه ایرانی در بیست ساله گذشته صحنه جابج       
ترکیب طبقات اجتماعی نیز بود که دست به دست تحوالت پیشین چهره            

تر کرد و عناصر ثبات و تعادل نسـبی سـاختاری را، حـداقل       آن را متالطم  
 اجتماعی بیست سـال     -های اقتصادی  سیاست. نمود  ، سلب   مدت  کوتاهدر  

ی و افزایش   گذشته به بهبود مالی وضع طبقات تهیدست روستایی و شهر         
 بازار مصـرف عظیم حجم طبقه متوسط و هجوم بخش کثیری از جامعه به          

ها با حجمـی بسـیار بزرگتـر از شـعارها            معهذا، از آنجا که این سیاست     . انجامید
 “رضـایت ” و   “تـأمین ”هـا روانشناسـی      همراه بود، نتوانست در میان این گروه      

 و تـنش    “یـت امن دمعـ ”اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد و به عکس احساس           
آلــود بــرای ارتقــاء در هــرم طبقــاتی را در میــان ایــن  روانــی و تکــاپوی تــب

تـوان بـه     تعارض این احسـاس کـه مـی       . های اجتماعی نوخاسته سبب شد     گروه
تری که همگنان بـه   وضع بهتر دست یافت و مقایسه وضع خود با وضع مطلوب    

ایـن  . آفریـد   مـی “غـبن ” و “افتـادگی  پس”یافتند، نوعی احساس  آن دست می  
 . ساز است وضع نیز بحران

شـناس آمریکـایی و اسـتاد دانشـگاه هـاروارد، افـزایش           دانیل لرنر، جامعـه   
ــان  ــکاف می ــات”ش ــت” و “توقع ــا واقعی ــران “ه ــل بح ــا و   را یکــی از عوام ه

 معـروف  “فرمـول لرنـر  ”طبق نظریه او، کـه بـه        . داند  های اجتماعی می    انقالب
 “هـا  خواسـت ”د نسبتی است که انسـان میـان        مولو “محرومیت”است، احساس   

گـذاری   بنـابراین، سیاسـت  . کنـد  ی خویش احساس مـی “ها  یافت”و  ) توقعات(
 کـه   حالیتواند سطح ثروت طبقات فقیر جامعه را افزایش دهد در             نسنجیده می 

تـر از  “محـروم ”عکس خود را   دست نیابند و به“احساس رفاه”هیچگاه آنان به  
  .ره از وضع موجود ناراضی باشندگذشته بپندارند و هما

شناسـی و     پیدایش این طبقه متوسط نوخاسته، از آنجا که بر بنیاد آینده          
معطـوف بـه ایجـاد یـک        ریزی و مهندسی اجتماعی صورت نگرفت،        برنامه

های اجتماعی را کـه دارای جایگـاه         ؛ یعنی آن گروه   طبقه متوسط مولد نبود   
. اقتصـادی باشـند پدیـد نیـاورد       باثبات و مفیدی در ساختار اجتمـاعی و         



8  دو دهه دگرگونی ساختاری در ایران
های  خودی سبب انباشت مقادیر عظیمی سرمایه      عکس، این موج خودبه    به

صـاحبان ایـن    . های کثیری از اعضای جامعه شـد       کوچک در دست گروه   
افـزایش   و   تأمین نیازهـای مصـرفی    : ها در پی تحقق دو هدف بودند       سرمایه
سـابقه در     ی بـی   رونقـ  مصـرف هجوم این نقدینگی کالن به سوی       . سرمایه

بازار کاالهای مصرفی ایجـاد کـرد و ایـران را بـه بـازار پرسـودی بـرای                   
هـای   این گـروه افزایش نقـدینگی  تکاپو برای . ی غربی بدل نمود  ها  کمپانی

تـر و پرسـودتر اقتصـاد        زحمـت  های هرچه کـم    نوکیسه را به سوی شاخه    
ن بـود کـه     چنـی . سوق داد که در عین حال نیازمند دانش و تجربه نیز نبود           

افــزایش طبقــه متوســط در ایــران عمــالً بــه افــزایش بــازار مصــرف کاالهــای  
هـای دالل و واسـطه و درگیـر در            ی جهانی از یکسو و افزایش گروه      ها  کمپانی

مشاغل مرتبط بـا مبادلـه کاالهـای مصـرفی و خـدمات مـرتبط بـا ایـن عرصـه             
که به  جای آن ر بهبه این ترتیب، ظهور این طبقه متوسط انبوه و پرشما         . انجامید

نیروی محرکه اقتصاد تولیدی در ایران بدل شود، به عاملی نیرومند در جهـت              
  .نابسامان و فاسد کردن ساختار اقتصادی جامعه بدل شد

اشاعه و رشد فرهنـگ داللـی و مصـرفی و تـب افـزایش ثـروت، در                  
نتیجه این دگرگـونی    . فرهنگ جامعه نیز بازتاب مستقیم و چشمگیر یافت       

مهـاجرت مهارنشـدنی   .  بود  جامعه “اندام شدن  بی” یا   “زدایی ساخت”،  ژرف
نشـدنی تقاضـا بـرای       ویـژه تهـران، افـزایش اشـباع        به شهرهای بزرگ، به   

کاالهای مصرفی و خدماتی، از جمله مسکن و اتومبیل و مـواد غـذایی و               
امـروزه مصـرف    . سوختی، همه و همـه از پیامـدهای ایـن تحـول اسـت             

 میلیارد نفری چین برابـر  3/1نفتی در ایران با کشور      های    سوخت فرآورده 
زا در ده سـاله اخیـر حـدود یکصـد        و یارانه مواد سوختی و انرژی      7است

  8.شود میلیارد دالر ارزیابی می
 
 برابر یـک چینـی و سـه برابـر یـک             10  برابر یک هندی،   16یک ایرانی حدود    < . 7

مصرف سوخت ما با کشـور چـین بـا          . کند  های نفتی مصرف می     مالزیایی فرآورده 
 )1377 دی 21 ،ابرار (>. میلیون نفر برابر است300جمعیت یک میلیارد و 

 .1377 آبان 23 ،رسالت . 8
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افرایش طبقه متوسط فوق، طبقات تهیدست شـهری و روسـتایی را از           

هـای   هیعنی گـرو . میان نبرد، بلکه ترکیب و کیفیت آن را دگرگون ساخت        
جدیدی به صفوف طبقات تهیدست رانده شدند که بعضـاً در گذشـته در              
صفوف طبقه متوسط جای داشتند و دورانی از ثبات اجتمـاعی را تجربـه              

 و کارمنـدان ترین این اقشار تهیدست جدیـد بایـد بـه            از مهم . کرده بودند 
. اشـاره کـرد  ) مانند معلمـان (های فکری    های شاغل در حرفه    ویژه گروه   به

ــورم شــدید حجــم دســتگاه   ــوانانبســاط و ت ی کشــور تعــداد ســاالر دی
بگیران مستقیم و غیرمستقیم نظام را افزایشی چشـمگیر داد و ایـن              حقوق

تـرین فشـارهای مـالی را      سـخت “سازندگی”گروه در دوران هشت ساله      
شـان بخـش مهمـی از     های همراه اعضای خانواده این گروه به . متحمل شد 

 . گیرند را در برمیاعضای جامعه ایران 
در مقابل این تحول طبقاتی در بدنه جامعه، کـه از یکسـو بـه اشـاعه                  
فرهنــگ مصــرف و داللــی انجامیــد و از ســوی دیگــر بــه رانــده شــدن  

های کثیری از جامعه به صفوف طبقات تهیدست، نـوع جدیـدی از              بخش
هـایی از جامعـه شـکل گرفـت و ظهـور طبقـات                در بخـش   تراکم ثروت 

ترین و مؤثرترین بخش این      مهم. ن ثروتمندان را سبب شد    جدیدی از کال  
های متنوع حکـومتی و از طریـق فسـاد مـالی و              گروه در پیوند با دستگاه    

منشـاء ثـروت   عبارت دیگر،  به. های حکومتی پدید شد  سوءاستفاده از اهرم  
هـای حکـومتی بـود نـه          نیز ارتزاق از درآمد نفـت و رانـت         “طبقه جدید ”این  

  .ایش ثروت اجتماعیتولید و افز
الـذکر،   این طبقه جدید کالن ثروتمند، مانند طبقه متوسط جدید فـوق          

افــزایش دوم ، ارضــاء نیازهــای مصــرفی، اول: دو رویکــرد اصــلی داشــت
عملکرد این گروه نیز به گسـترش فرهنـگ مصـرف انجامیـد و          . نقدینگی
ن کاالهـای   کننـدگا  ها و دالالن و توزیع     های کثیری از آنان به واسطه       بخش
منـدی از امکانـات    دلیـل بهـره    این طبقه، بـه   . ی غربی بدل شدند   ها  کمپانی

تـرین و    هـای غربـی پیونـد برقـرار کـرد و آسـان              دولتی، با برخی کـانون    
گـری   ترین راه افزایش و تکـاثر ثـروت خـود را در واسـطه              غیرتخصصی

هـای واسـطه و دالل در     ایـن گـروه   . ی غربـی یافـت    هـا   کمپـانی کاالهای  
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های اقتصادی کشور نیز دست داشـت و بـه تـب مصـرف              گذاری  ستسیا

 . ه بخشیدسابق ای بی گستره
 

گـذاری دولتـی     پیامدهای دگرگونی طبقاتی فوق و تأثیر آن بر سیاست        
سـازی و   سابقه بازار ایران به روی صنایع جهانی اتومبیل         را در گشایش بی   

 شمسـی  1370ه العادۀ تجارت این کـاال در ایـران از اوایـل دهـ       رشد فوق 
باید با نظر این محقق ایرانی موافـق   بنابراین،  . توان مشاهده کرد    عیان می   به

هـای    تجربه صنعت خودروسازی و تجارب مشابه در سایر بخـش         بود که   
 >فعالیـت خطرنـاکی   <هـای اخیـر را بیـانگر          اقتصاد دولتی ایران در سـال     

ای   هطبقـ : بـرد    پـیش مـی    >صـفت   ای جدیـد و انگـل       طبقـه <دانـد کـه       می
 کـه  >مسلط بر بخش دولتـی اقتصـاد ایـران   < و >طلب و سودجو    فرصت<
بسیار مایل است خود را تکنوکرات و ابزاری الزم برای توسعه اقتصادی            <

  >.و صنعتی کشور معرفی کند
تـوجهی بـه    روشن نبودن استراتژی توسعه در بخش صنعت و بـی         

 صـــنایع پربـــازده و دارای مزیـــت نســـبی بـــاال، از جملـــه صـــنایع
ــین ــوق دادن   ماشـ ــاورزی، و سـ ــزات و ادوات کشـ آالت و تجهیـ
عبـارت    یا به (ها و در نتیجه انباشت سرمایه در بخش تولیدات            برنامه
خودرو، موجـب تبـدیل وزارت صـنایع بـه یـک            ) تر مونتاژ   صحیح

ــازار     ــق ب ــاً رون ــل شــده کــه نهایت ــروش اتومبی ــزرگ ف نمایشــگاه ب
ونتـاژ و سـاخت     هـای خـارجی قراردادهـای م        فروشندگان و طـرف   

خــودرو را فــراهم و تهــران و ســایر شــهرها را بــه پارکینــگ انــواع 
   9.اتومبیل تبدیل نموده است

یک محقق دیگر ایرانی از حجم عظـیم واردات کاالهـای تجملـی در              
  : گوید  سخن می1370دهه 

 
 تیـر   16، چهارشـنبه،    نشـاط ،  “بررسی وضع صنعت خودرو کشور    ”علی سید محمد،     . 9

 .7، ص 1378
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هــای پــس از مشــروطیت دچــار  بازرگــانی ایــران در اغلــب ســال
یــن کســری را بــاور داشــته و هــا ا کســری تــراز بــوده، ولــی دولــت

. اند که با تمهیداتی از تراز منفـی بکاهنـد   های صالح کوشیده  دولت
ویژه در چهار ساله نخست زمامداری        رویه واردات به    اما افزایش بی  

دولــت گذشــته، حکایــت از بــزرگ شــدن ایــن تــراز منفــی اســت 
 رقمـی معـادل     1368تراز بازرگانی کشور که در سـال        که    طوری  به

 میلیـون دالر رسـیده   1207 بـه  1372لیون دالر بوده در سال   می 367
است که بیش از سه برابر افـزایش در تـراز منفـی تجـاری را نشـان                  

دهد که بخشی از آن واردات کاالهای غیرضروری و تجمالتی            می
گرایی، توجه به زیبـایی ظـاهری، گـل           متأسفانه تجمل .] است[بوده  

 داشـتن از خصوصـیات دولـت        های آنچنانی زیر پا     چیدن و اتومبیل  
دهـد کـه واردات       آمار گمرک ایـران نشـان مـی       . گذشته بوده است  

های نیمه گرانبها،  های گرانبها، سنگ   مروارید اصل، سنگ  : اقالم زیر 
فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یـا رویـه از فلـزات گرانبهـا و               

سـال  اشیاء ساخته شده از این مواد، زیورآالت فانتزی و سکه که در          
 تن رسیده کـه     1323 به   1372 تن بوده، در سال      25] حدود [1369
  10.نماید آور می حیرت

مجموعه این تحوالت طبعاً گسترش فساد مالی و انحطاط فرهنگـی و            
دگرگونی ارزشی را در بر داشـت و بـه نارضـایتی شـدید طبقـات کمتـر               

 .انجامید مند و تهیدست  بهره

 ظهور نخبگان جدید

ی کـه در دومـین دهـه پـس از انقـالب اسـالمی ایـران                 پدیده مهم دیگر  
این نسلی  . رخ نمود، ظهور نسل جدیدی از نخبگان فکری است        تدریج    به
 
 بهمـن   20چهارشـنبه   اخبـار اقتصـاد،     ،  “استفاده ناصحیح از آمار   ” ،داریوش مهاجر  .  10

 .11، ص 1378
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هـای پـایین و میـانی مـدیریت و کارشناسـی             است که کم و بیش در رده      

 نظر  بهدلیل پیوند با مشاغل تخصصی خود را صاح         کشور حضور داشته، به   
 بـاال    قادی نسـبت بـه عملکـرد مـدیران رده         داند و عموماً از نگرش انت       می

دو دهـه تـداوم حضـور مـدیران برکشـیده انقـالب در              . برخوردار اسـت  
هـا بـه سـمت ایجـاد یـک        مناصب عالی و بروز چشمگیر برخی گـرایش       

هـای حکـومتی      الیگارشی حکومتگر، که بعضاً با امتیازات مـادی و رانـت          
ض و پرخاش آفریده    توأم بوده، در بخش مهمی از نسل فوق روحیه اعترا         

کند کـه جامعـه بـه رکـود و انجمـاد و عـدم                 این نسل احساس می   . است
پویایی در ساختار قدرت سیاسـی مبـتال شـده کـه راه را بـر چـرخش و                   

 . سیالیت گردش نخبگان بسته است
درواقع، در بسیاری از ابعـاد حیـات اجتمـاعی، ایـن رکـود و فقـدان                 

ی نخبگـان و انتقـال متنـاوب و         های مناسب برای تحرک و پویای      مکانیسم
تـوان مشـاهده    های مدیریت اجتماعی به نخبگان جدید را می   نهادینه اهرم 

های قـدرت و ثـروت بـر     هایی از محافل و البی  کرد؛ مانند استیالی شبکه   
هـای   جامعه و گرایش به سمت استقرار یک ساختار الیگارشیک، که اهرم           

های منفی   فته و در پدیده   ی کشور را سخت در چنگ خود گر       ساالر  دیوان
و مذمومی چون انحصـار مشـاغل متعـدد در دسـت یـک نفـر، انتصـاب                  

هـای   گیری آشـکار از اهـرم      خویشاوندان در مشاغل مهم حکومتی و بهره      
قدرت سیاسی برای انتقال ثروت به خویشان و بسـتگان و غیـره و غیـره                

دنـه  از اینرو، نسل مدعی فـوق، کـه بخـش مهمـی از ب             . تجلی یافته است  
دهد، هر روز بیشتر بـه سـمت نارضـایتی            کارشناسی کشور را تشکیل می    

گیـرد و     یابد، در موضـع انتقـادی شـدیدتری جـای مـی             سیاسی سوق می  
 واکنش منفـی بیشـتری بـروز    “خواص”نسبت به هرگونه تجدید انتصاب   

 . دهد می
بروز خواست تحول و دگرگونی سیاسی در مقاطع تقریبًا بیست سـاله       

معموال مقاطع بیست ساله را باید یک       . اعی امری طبیعی است   حیات اجتم 
برای مثال، تمامی دوران حضور رضـاخان در       . شمار آورد  دوره تاریخی به  

صحنه سیاست ایران، با همه تـأثیرات و پیامـدهای جـدی و البتـه بسـیار               
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او بـا کودتـای سـوم اسـفند         . منفی و مخرب آن، کمتر از بیست سال بود        

 قدرت یافت و وزیر و      تدریج  بهیاست ایران ظاهر شد،      در صحنه س   1299
تمـام  .  سـقوط کـرد    1320الوزرا و سرانجام شاه شد و در شـهریور           رئیس

 سال بود ولی اقتدار واقعی یا آن چیزی کـه بـه   16دوران سلطنت او فقط   
 1311-1310هـای     حـوالی سـال    معروف است از     “دیکتاتوری رضاخان ”

، با همه تـأثیرات  اولتمامی دوران قدرت و امپراتوری ناپلئون     . شروع شد 
دو سه سـال    .  سال بود  15آن در دنیای جدید، فقط      فرد    منحصربهعظیم و   

 امپراتور شد یعنی کمتر     1804اول به جنگ قدرت گذشت و وی در سال          
تمام دوران حکومت لوئی فیلیپ در فرانسه نیـز         .  سال سلطنت کرد   12از  
 22) نـاپلئون سـوم   ( سال است و دوران حکومت لوئی بناپـارت          18 فقط
 . سال

این دورانی است که نسل جدیـدی از نخبگـان فکـری و سیاسـی بـه         
رسد و طبعاً خواستار یافتن جایگاه و ایفای نقش خـود در    عرصه بلوغ می  

اگـر سـاختار سیاسـی جامعـه از چنـان پویـایی و        . گـردد  مدیریت جامعه مـی   
پـذیر سـازد، ایـن     ار باشد که گـردش سـیال نخبگـان را امکـان      انعطاف برخورد 

تواند به شکلی متناوب به تجدید حیـات و نـوزایی جامعـه انجامـد و             تحول می 
 مــدیران و نخبگــان حــاکم و شــادابی و شــکوفایی جامعــه را ســبب “جــوانی”

و حاضـر بـه     یابند    ساختاری متصلب می  در جوامعی که نخبگان حاکم      . شود می
صب خود به نسل جدید نیستند، یا در جوامعی که نخبگـان حـاکم بـه          انتقال منا 

ای از  شوند و تحـرک نخبگـان تنهـا در میـان شـبکه       حکمرانان خاندانی بدل می   
گیـرد، ایـن دگرگـونی بـه رکـود و            های حاکم صـورت مـی      محافل و خانواده  

، ها انجامد و در بسیاری موارد در پایه شورش نارضایی و سرانجام به تعارض می
  .گیرد ها و کودتاها قرار می دسیسه

تعارض این دو نسـل تقریبـًا یکـی از علـل تمـامی تحـوالت بـزرگ                  
عنوان نمونه، پدیده فـوق را در دوران اعـادۀ            به. سیاسی دنیا بوده و هست    

) 1848-1830(یا در دوران لوئی فیلیپ      ) 1830-1814(ها    سلطنت بوربن 
 نسلی از نخبگان جـوان سیاسـی        همان. توان دید   در فرانسه به روشنی می      

 ساله سلطنت لوئی هیجدهم و شارل دهم بـوربن یـا در             16که در دوران    
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 ساله سلطنت لوئی فیلیپ اورلئان برکشیده شد و در پارلمـان و             18دوران  

مطبوعات حضور یافت، خواستار تحول شد، در کاسـت قـدرت شـکاف             
دید آورد و قـدرت   را پ1848 و فوریه 1830ایجاد کرد، دو انقالب ژوئیه      

گرای انگلـیس را      در مقابل، ساختار سیال و عمل     . را به چنگ خود گرفت    
های جدید نخبگـان و انجـام        شناسیم که از طریق انتقال قدرت به نسل        می

. ، اصالحات مانع بروز حـوادثی ماننـد فرانسـه شـد    نه دیرهنگـام به موقع،   
  : نویسد فرانک برایت، مورخ انگلیسی، می

 دیگری ممکن بود این وضـع بـه انقـالب بینجامـد،             در هر کشور  
دگرگونی را پذیرفت و    ... گرای اندیشه انگلیسی    ولی سرشت عمل  

ــره  ــرین به ــد، و بدینســان   تصــمیم گرفــت از آن بهت ــرداری را کن ب
 11.آرامش کشور را در گذر از این بحران خطرناک حفظ کرد

را بـر هـر   شناسـیم کـه راه    در دوران اخیر تجربه اتحاد شوروی را می     
العمـر    گونه چرخش و جابجایی نخبگـان بسـت، نـوعی حکومـت مـادام             

 
11.  J. Franck Bright, History of England, London: Longmans, Green and Co., 

period III, 1896, p. 1433.  

ه در   این کشور، پژواکی گسترد    1789 فرانسه، به سان انقالب      1830انقالب ژوئیه   
تـرین   این مقـارن بـا یکـی از سـخت         . سراسر اروپا، و از جمله در انگلستان، داشت       

هـای   ها، گسترش عصـیان تـوده      در این سال  . های اجتماعی تاریخ بریتانیاست    بحران
 محصـوالت   هـا و سـوزانیدن خـرمن    آالت کارخانـه  مردم، که در خردکردن ماشین  

رغـم اینکـه    نه انقالب قرار داد و بـه یافت، این کشور را در آستا کشاورزی نمود می  
در نتیجـه،   . هـا پایـان نیافـت       آرامی  تعداد فراوانی به این جرم به دار آویخته شدند نا         

 1831دولت جدید لرد گری اصالحات اجتمـاعی را آغـاز کـرد و در اول مـارس                  
. موسـوم اسـت   ) رفورم بیـل   (“منشور اصالحات ”طرحی به پارلمان ارائه شد که به        

طبقات اشرافی، که تا این زمان      <: داند  رایت پیامد این اصالحات را چنین می      فرانک ب 
دست داشتند، مجبور شدند نوعی برابری میان خود و طبقه متوسط             انحصار قدرت را به   

انگیز مادی در نیم قرن گذشته در  دلیل پیشرفت جامعه و رشد حیرت     را بپذیرند که به   
> .پوشی کـرد    اش چشم   شد نسبت به دعاوی     یمقامی چنان مهم جای گرفته بود که نم       

(ibid, p. 1432) 
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 را برقرار نمود و در نهایت با مرگ پیاپی سه دبیر کل کهنسـال               “خواص”

برژنـف، آنـدروپوف و   (ای کمتر از سـه سـال       حزب کمونیست در فاصله   
 . سرعت در سراشیب فروپاشی قرار گرفت به) چرننکو

ری و سیاسی ایران، که در شـعارهایی  خواست نسل جدید نخبگان فک  
یابد،   تجلی می  13،“خویشاوند ساالری ” در برابر    12،“ساالری شایسته”چون  

 . باید مولود این تحول طبیعی نیز انگاشته شود

  استان کهگیلویه و بویراحمد :نمونهبررسی یک 
در بخش پیشین دربارۀ تحوالت ساختاری در دو دهه پـس از انقـالب و               

شود   عنوان نمونه، به مطالعه میدانی استناد می        به.  سخن گفتیم  پیامدهای آن 
 در استان کهگیلویـه و بویراحمـد انجـام          1372که نگارنده در اوایل سال      

توانـد مفیـد باشـد زیـرا          امروزه، نگاهی به خالصه این گـزارش مـی        . داد
 . هایی است که صحت آن به اثبات رسید بینی حاوی پیش

 
دهد که    منطقه کهگیلویه و بویراحمد نشان می     مطالعات انجام شده در     

 جامعه   سال اخیر در جهت ایجاد یک      15مجموعه تحوالت این منطقه در      
های این الگـوی توسـعه، کـه منطقـه            ویژگی. است شهری   -مصرفیانبوه  

 : دارد، به شرح زیر است کهگیلویه و بویراحمد به سوی آن گام برمی
ایی، و بـه تبـع آن نـابودی          تخلیه سریع مناطق عشـایری و روسـت        -1

 اقتصاد عشایری و روستایی بومی منطقه؛
های متراکم جمعیتـی، و بـه تبـع آن اتکـاء اسـتان بـر                   ایجاد قطب  -2

 .اقتصاد مصرفی و کاذب و نامرتبط با تولید
گسـیخته    برنامـه و لجـام       از تزریق بی    است  عامل این دگرگونی عبارت   

 . نهادهای انقالبیدولتی وی ساالر دیوانبودجه توسط شبکه 
 

12.  Meritocracy 

13.  Nepotism 
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اکنون منطقه کهگیلویه و بویراحمد به یک جامعـه مصـرفی متکـی               هم

شـهرهای  (بر درآمد نفتی کشـور در حـول سـه قطـب متـراکم جمعیتـی                
ایـن تحـول عـوارض      . تبدیل شـده اسـت    ) یاسوج، گچساران و دهدشت   

فرهنگی خود را به شکل رشد اقتصاد مصرفی و کـاذب، گسـترش فسـاد               
و فساد دستگاه اداری به بارزترین شکل متجلـی سـاخته           اخالقی و رکود    

 . است
ریزی ساختار اقتصادی و اجتماعی منطقه و پیدایش          ای بهم   علت ریشه 

ای   وضع ناهنجار و وخیم کنونی، فقـدان هرگونـه برنامـه توسـعه منطقـه              
بازسـازی اقتصـاد سـنتی و       (منطبق بر الگوی صحیحی و عقالیـی بـومی          

 -یجاد تولیـد و اشـتغال مبتنـی بـر تولیـد دامـی             بومی منطقه در راستای ا    
) های پراکنده، متعدد و کوچک جمعیتی        زراعی در حول قطب    -لی1جنگ
 .است

ویـژه    سال اخیر عظیم اسـت و بـه  15مجموعه اقدامات انجام شده در   
بدون تردید، اگر ایـن     . عملکردهای جهاد سازندگی کامًال چشمگیر است     

دقیـق انجـام گرفتـه بـود،     ریزی  رنامهباقدامات بر اساس شناخت عمیق و    
 -امروزه استان کهگیلویه و بویراحمد یک قطب شـکوفای اقتصـاد دامـی            

ولـی،  .  زراعی کشور و یک کانون فرهنگی معتدل و مطلوب بود          -جنگلی
 . متأسفانه چنین نشده و این اقدامات نتیجه مخربی داشته است

 کیلومتر  2000به   ساله اخیر قریب     15برای نمونه، جهاد سازندگی در      
جاده روستایی احداث کرده که با توجه به طبیعـت صـعب و کوهسـتانی               

اکثـر روسـتاهای منطقـه دارای آب     . کنـد   منطقه عملی شگرف جلـوه مـی      
 که به دلیل شـرایط بسـیار        -معهذا، در منطقه فوق   . کشی و برق است     لوله

اند تو  غنی طبیعی آن و با توجه به بافت عشایری و فرهنگی خاص آن می             
یکی از مراکز اصلی پسته، چوب بلـوط، پـرورش زنبـور عسـل و مـاهی                 

صـنایع  آال و صادرات گیاهان دارویی و یک قطـب مهـم دامـداری و                 قزل
باشد، توجهی به ایجاد و رشد زیربنای اقتصاد        بافی    قالیمرتبط با آن و نیز      

در نتیجه، مجموعـه اقـدامات انجـام شـده راه را       . بومی منطقه نشده است   
، تخلیـه   )دامـداری متحـرک   (ای تخریب و ورشکست اقتصاد عشایری       بر
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. روستاها و تـراکم انبـوه جمعیـت در سـه قطـب شـهری گشـوده اسـت              

مهاجرت جمعیت تازه شـهری شـده بـه مراکـز بـزرگ شـهری همجـوار           
از عـوارض دیگـر ایـن تحـول         ) های فارس، خوزستان و اصـفهان       استان(

 . است
ای منطبق بـا شـرایط بـومی و     عه منطقهاکنون نیز، فقدان برنامه توس      هم

هـای متـراکم جمعیتـی در حـول اقتصـاد کـاذب و                تمایل به رشد قطـب    
مصــرفی، تفکــر مســلط بــر کــارگزاران دولتــی در اســتان فــوق اســت و 

در . های مرکزی سازمان برنامه و بودجه نیز در همـین راستاسـت             سیاست
تصـور  . ده شـد مشـاه عیـان   بـه استان این شیوه نگـرش  ن  دیدار با مسئوال  

، ماننـد  عمرانـی مسئولین استان از برنامه پـنج سـاله دوم کشـور در زمینـه      
 یتولیـد گذشته، صرفًا به توسعه امکانات رفاهی و خـدماتی، و در زمینـه              

صرفًا بـه ایجـاد صـنایع بـزرگ نـامنطبق بـا شـرایط بـومی و متکـی بـر                      
ل شناخت عمیق و جدی از علـ      درآمدهای نفتی محدود است و هیچگونه     

 . گردد بار این استان مشاهده نمی وضع اسفناک کنونی و آینده فاجعه
 -وجـود ایـن اسـتان کوهسـتانی    اصوًال یکی از مقامات بلندپایه استان      

دانست و مهـاجرت عشـایر و         جنگلی را خبطی در تقسیمات کشوری می      
های همجـوار      که بطور عمده در استان     ،ها را   روستاییان به شهرها و دشت    

 طبیعـی  ، و در نهایت تخلیه کامل استان را در برخواهد داشـت          واقع است 
حـاکم بـر کـارگزاران      فرهنگ سیاسـی    روشنی    نمونه فوق، به   14.شمرد  می

 
در هزاره سوم قبل از میالد مهد تمدن دامداری شکوفایی بود کـه             منطقه کهگیلویه    .  14

شد و این  ای در عصر خود محسوب می      های خاورمیانه   های اصلی تمدن    یکی از کانون  
نیز تمدن عیالم، مبتنی بر زراعـت،       ) تانخوزس(در حالی است که در استان همجوار        

اگر قرار بود اقتصاد هر منطقه بر دشت و اراضی هموار و مسطح مبتنی           . وجود داشت 
در این منطقه  چهارم تا ششم هجریهای  سدهدر . شد باشد، چنین تمدنی نباید پدید می 

و ) سـتان برابر با جمعیت کنونی ا(زیستند  یکصد هزار خانوار چادرنشین و دامدار می     
دوران سـلطنت محمـد شـاه    (نوزدهم میالدی سده در اوایل . اقتصاد شکوفایی داشتند 

← 
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کند کـه مشـکل اصـلی منطقـه کمبـود             دهد و ثابت می     دولتی را نشان می   

فقـدان  بلکـه   بودجه و یا محرومیت از امکانات رفاهی و خدماتی نیسـت            
های سطحی و     بومی و حاکمیت دیدگاه   اوضاع   با   شناخت و برنامه منطبق   

هـای عمرانـی     نتیجه، ایجاد چنان وضعی است کـه بودجـه        . نمایشی است 
، اندک   و حتی مضر   ،های عظیم و غیرضرور     طرحبرخی  برای تحقق    کالن

 . کند میو ناکافی جلوه 
یاســوج در زمــان تبــدیل آن بــه مرکــز فرمانــداری کــل کهگیلویــه و 

 800 تنهـا دارای    1343 در سـال     ،به استان تبدیل شد    که سپس    ،بویراحمد
 هزار نفـر رسـید   21 به   1365جمعیت این شهر در سال      . نفر جمعیت بود  

ایـن  . انـد    هزار نفر در این شهر سکنی گزیده       60حدود  ) 1372(و امروزه   
اسـتان دارای دو    . گیـرد    درصد جمعیت استان را دربرمی     15رقم قریب به    

. اسـت ) شـهرهای گچسـاران و دهدشـت   (قطب بـزرگ جمعیتـی دیگـر     
.  درصد جمعیت کـل اسـتان اسـت        50مجموعه جمعیت شهری قریب به      

 درصد سکنه یاسـوج در شـش        50شود، بیش از      همانطور که مالحظه می   
 . اند ساله اخیر به این شهر کوچ کرده

 آنگونه که مردم بومی آن را       -“یاسیج”در نگاه اولیه به شهر یاسوج، یا        
خورد سیمای مرفه، تمیز و مصـرفی ایـن           ه بدوًا به چشم می    نامند، آنچ   می

هـای روسـتایی و    شهر است در مقیاسی که از یک شهر نوپدیـد بـا بنیـان            
هـا انـواع کاالهـای مصـرفی خـارجی و             در مغازه . رود  عشایری انتظار می  

هـا و     هـای خـارجی، انـواع تلویزیـون         ترین شکالت   از گرانقیمت (داخلی  
) هـا   د، انواع طال و زیورآالت زنانه تا بهترین میوه        وسایل الکترونیکی جدی  

ویـژه   به(های داخلی و خارجی    خورد؛ و انواع اتومبیل     وفور به چشم می     به
بـه  ) نیسان پاترول که مورد عالقه شدید ثروتمندان نوکیسـه بـومی اسـت            

های متعدد و جمعیت متراکم       وجود فروشگاه . شود  تعداد زیاد مشاهده می   

                                                      
کهگیلویه وضع منظم و مرفهی داشته و میزات مالیات سالیانه آن بـه دولـت               ) قاجار

 . هزار تومان آن زمان بود16مرکزی 
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اصلی شهر نشانه رونق اقتصاد مبتنی بر مصرف از سویی و          های    در خیابان 

هـای عرضـه      ها و فروشـگاه     دکه. رفاه نسبی جمعیت از سوی دیگر است      
هـای در     های خارجی فـراوان اسـت و کثـرت خانـه            کننده انواع سیگارت  

دهد که جمعیت شهر بـا سـرعتی شـگرف رو بـه               دست احداث نشان می   
 . فزونی است

معاملـه کاالهـای    و معامله زمین شـهری سـوج  منبع اصلی ثروت در یا  
بخش عمده سرمایه استان در یاسوج و در مبـادالت زمـین            .  است مصرفی

 . و کاالهای مصرفی متمرکز شده است
به علت هجوم جمعیت روستایی و عشایری به یاسوج در چنـد سـاله      

 15.اخیر و محدودیت فضای شهر، بهای زمین رشد فـاحش داشـته اسـت             
بهای هر متر   ) خیابان طالقانی (، در خیابان اصلی یاسوج      )1372(اکنون    هم

 متری که در سـال  25یک مغازه .  هزار تومان است  240مربع زمین حدود    
خریدار داشت، امروزه بیش از     )  تومان 450جمعاً  ( تومان   18 متری   1345

  16.شود  میلیون تومان معامله می6
از سـال   را  جدول زیر رشد قیمـت زمـین در خیابـان اصـلی یاسـوج               

 : دهد  نشان می1372 تا سال 1345
 

 قیمت یک مترمربع زمین در خیابان اصلی یاسوج   سال 
  تومان18   1345
  تومان700   1357
  تومان2000   1360

 
 جنگلی است و اراضی مسطح کشاورزی در بخـش      -ای کوهستانی   کهگیلویه منطقه  .  15

 در جنـوب  ،شت و چرامعمده در دو منطقه باطور  به آن نادر و بسیار محدود و    اصلی
 . ت واقع اس،استان

 هزار تومان   200 قیمت یک متر مربع زمین در خیابان جردن تهران           1372در سال    .  16
قیمت یک متر مربع زمین در خیابان طالقانی یاسوج بـیش از        ) 1381(اکنون    هم. بود

 .  هزار تومان است800
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  تومان50000   1368
  تومان240000   1372

 
 ساله پـس از انقـالب       15ثروتمندان یاسوج همه نوکیسه هستند و در        

در میـان آنهـا خـوانین و سـران طوایـف و             . اند  ست یافته به ثروت انبوه د   
 حضور ندارند و بازماندگان این گـروه       1340کدخدایان سنتی قبل از دهه      

روند، در مواردی فقیرند و       شمار می   اکنون در زمره طبقه متوسط جامعه به      
در وضـع مـالی اسـفناکی زنـدگی         ) مانند کی خورشـید برومنـد     (تعدادی  

 میلیـون   500روتمندان یاسوج، سرمایه برخـی بـیش از         در میان ث  . کنند  می
این سـرمایه در اراضـی و مسـتغالت شـهری           . شود  تومان تخمین زده می   

گذاری در خـارج از      متمرکز شده و بعضاً به سرمایه     ) مغازه، پاساژ و هتل   (
 . استان سوق یافته است

منابع اصلی انباشت سرمایه در کهگیلویه و بویراحمـد بـه شـرح زیـر               
 :است
  رشد بهای اراضی شهری؛-1
هـای     استفاده قانونی یا غیرقانونی از امکانات و تسهیالت و رانـت           -2
 .دولتی

 . برخی از ثروتمندان نوکیسه یاسوج کارمندان دولت بوده و هستند
به تبع این تحوالت، فساد اخالقی در چند ساله اخیر در یاسوج رشـد             

. در نیز هشـداردهنده اسـت     گسترش اعتیاد به مواد مخ     .سریع داشته است  
 درصـد مـردان معتـاد بـه         70در یکی از روستاهای حومه یاسوج حـدود         

پدیده اعتیاد همگانی روستاها در اسـتان فـارس نیـز مشـاهده             . (اند  تریاک
در برخی موارد اعتیاد به تریاک حتی در میان زنـان روسـتایی و              . شود  می

 .)عشایر نیز رواج وسیع یافته است
ل جمعیت عشـایری و روسـتایی اسـتان، مهـاجرت           سیر عمومی تحو  

های متراکم جمعیتی و مهـاجرت بـه شـهرهای بـزرگ       روزافزون به قطب  
 . های همجوار است استان
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در استان کهگیلویه و بویراحمد روسـتاهای تخلیـه شـده فراوانـی بـه            

 . بارزترین نمونه سکنه تنگ تامرادی است. خورد چشم می
تـرین جنـگ دوران       کـه در آن بـزرگ     تنگ تامرادی دره بزرگی است      

رضاشاه میان عشایر بویراحمـد، بـه سـرکردگی کـی لهراسـب، و ارتـش                
سراسر این دره عظیم پوشیده از انبوه درختان زاگرسـی و           . پهلوی رخ داد  

تـوان     در حدی که می     سارها و آبشارهای زیباست؛     مراتع سرسبز و چشمه   
ریـزی    اخت و بـا برنامـه     ترین نقاط کشور بدل سـ       آن را به یکی از دیدنی     

 دامـی  -صحیح گیاهان و درختان آن را به یکی از منابع مهم تولید جنگلی 
برداری   متأسفانه، از امکانات غنی بالقوه فوق کمترین بهره       . استان بدل کرد  

 . نشده است
در تنگ تامرادی حدود بیست روسـتا وجـود دارد کـه اهـالی آن بـه                  

در . کی زراعت آبی اشـتغال داشـتند      دامداری، باغداری، زراعت دیم و اند     
ها   تامرادی.  نفر بود  1500های اخیر، کل جمعیت این روستاها حدود          سال

 . ترین دامداران منطقه بودند تا زمان انقالب از فعال
هزینه صرف شده پس از انقالب در تنگ تـامرادی رقـم چشـمگیری              

ه کـه   وسـیعی سـاخت   جهاد سازندگی در این دره عظیم جاده شوسه . است
تمـامی روسـتاهای تنـگ      ) 1372(امـروزه   . یادآور جـاده چـالوس اسـت      

معهذا، حتـی  . کشی هستند رو و آب لوله تامرادی دارای جاده فرعی ماشین 
یک طرح، که زیربنای استواری بـرای اقتصـاد سـکنه فـراهم آورد، اجـرا                

هـای اخیـر از طریـق         نشده و در نتیجه اکثر جمعیت، که عمومـًا در سـال           
. انـد   اند، به شـهر مهـاجرت کـرده         لتی صاحب اتومبیل وانت شده    رانت دو 

. روستاها خالی از سکنه و تعدادی از آنها صد در صد تخلیه شـده اسـت               
نشـینان خشـن و جنگجـوی تـامرادی، کـه از همبسـتگی و انسـجام                   کوه

ای نیز برخوردارند، امروزه در یاسوج به مشـاغلی چـون کارمنـدی،          طایفه
داری، سیگارفروشی و غیره اشتغال       امله زمین، مغازه  کارگری، رانندگی، مع  

هـای    بدون تردید، جاده تنگ تامرادی نیز، چنانچه با صرف هزینـه          . دارند
سنگین هر ساله نگهداری و ترمیم نشود، پـس از گذشـت چنـد زمسـتان            

 .محو خواهد شد
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در . اسـت )  کیلومتری شمال یاسـوج    30(نمونه دیگر، روستای ساران     

، )1342(ز سرکوب عشـایر منطقـه توسـط رژیـم پهلـوی      های پیش ا    سال
در آن دوران، ایـن     . ساران ملک اختصاصـی رئـیس ایـل بویراحمـد بـود           

 خانوار سکنه، یکی از مراکز مهم جمعیتی منطقه بود        400روستا، با حدود    
و از نظر اقتصادی یکی از مراکز مهم تولید و صدور برنج بـه کـل منطقـه         

امـروزه،  . تـرین بـرنج منطقـه بـود         مرغـوب برنج ساران   . شد  محسوب می 
 خـانوار اسـت     250رغم رشد طبیعی جمعیت، سکنه ساران تنها حدود           به

اکثـر جوانـان روسـتا راهـی        . که عموماً افراد ازکارافتاده و مسـن هسـتند        
شـاغلین در سـپاه پاسـداران نسـبت         . (انـد   شهرها و مستخدم دولت شـده     

ی نیز، تولید دامی و زراعی سـاران        از نظر اقتصاد  .) گیرند  باالیی را دربرمی  
تا بدان حد سقوط کرده که بخش مهمـی از اهـالی آرد مصـرفی سـالیانه                  

از بـرنج سـاران نیـز دیگـر خبـری      . کننـد  خود را از یاسوج خریداری می   
 . نیست
 

در . مطالب پیشگفته، تصویر بسیار اجمالی از وضع منطقه فوق اسـت          
عنـوان    بـه . شـد   ابهی دیـده مـی     مش فرآیند 1372استان فارس نیز در سال      

سـکنه  . اشاره کرد) در دهستان همایجان  (توان به روستای شول       نمونه، می 
این روستا بقایای قوم کهن شـول هسـتند کـه در گذشـته دور در منطقـه                  

پس از ورود   . شد  زیستند که در آن دوران شولستان خوانده می         ممسنی می 
 در پـی جنـگ و       طایفه لر ممسنی در قـرن ششـم هجـری بـه فـارس، و              

ها، سرانجام ایـن قـوم از منطقـه بـومی             ها با شول    گریزهای متعدد ممسنی  
از آن پـس    . خود بیرون رانده شد و طایفه ممسنی جایگزین ایشان گردید         

جای مانـده از قـوم تـاریخی          تنها اثر به  . شولستان به ممسنی شهرت یافت    
ول در کنـار    روستای ش . شول، بقایای آنان در روستای شول همایجان بود       

 1360 یاسوج واقع اسـت و تـا اواخـر دهـه          - سپیدان -جاده اصلی شیراز  
پـس از انقـالب، در ایـن روتـا مسـجد            .  خانوار سکنه داشت   300حدود  

کشـی    روستا دارای آب لوله   . بزرگ، بهداری و مدرسه مفصلی ساخته شد      
 خانوار سکونت   8معهذا، اکنون در این روستا تنها       . و برق سراسری است   
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رند و بقیه اهالی به شیراز مهاجرت کرده و بسیاری از ایشان به مشـاغل             دا

وجود تأسیسات مفصل خـدماتی بالمصـرف       . کاذب شهری اشتغال دارند   
انگیـزی داده     های کامًال مخروبه به این روسـتا منظـره حـزن            در کنار خانه  

 . است
ش های اخیر در ایـران، در پوشـ         ای عمیق است که در دهه       شول نماد فاجعه  

ها گـاه   نام.  و غیره رخ داده است    “توسعه”،  “مدرنیزاسیون”چون  زیبا  هایی    نام
 . بسیار متفاوت است لیکن مضامین و پیامدها کامالً یکسان است

 


