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بیشک ،اعتماد سیاسی مهمترین سرمایۀ یک نظام سیاسی در دنیای کنونی میباشد که ادعای
دموکراتیک بودن را دارد .اعتماد سیاسی حالت ذهنی مطلوب و مثبت است که از جانب
شهروندان در خصوص نظام و نخبگان سیاسی حاصل میگردد .اعتماد سیاسی کاالی با
ارزشی است که دیدگاه مثبت مردم را نسبت به نخبگان و نظام سیاسی باعث گردیده و به
عوامل مختلفی همچون میزان کارآمدی نظام سیاسی در خصوص برآوردن و پاسخگو بودن
به تقاضاهای مردمی ،تأمین رفاه عمومی و اجتماعی ،صادق بودن با مردم ،وجود رقابتهای
سیاسی واقعی در جامعه ،وجود آزادیهای سیاسی و اجتماعی در جامعه ،وجود امنیت
اجتماعی و اقتصادی و ...وابسته میباشد .به گونهای که هر اندازه نظام سیاسی در موارد باال
موفقتر عمل نماید اعتماد سیاسی بیشتری نیز به نظام وجود خواهد داشت که این اعتماد
سیاسی باعث میگردد که نظام سیاسی مذکور از توانایی بیشتری در عرصههای داخلی و
بینالمللی برخوردار شود چرا که از مشروعیت باالیی در داخل برخوردار میباشد که این
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مشروعیت و پذیرش از جانب مردم ،احترام جهانی با خود به همراه خواهد آورد و مسیر
پیشرفت و تعالی را در داخل نیز هموار خواهد ساخت .از طرف دیگر کسری اعتماد سیاسی
و زوال آن ،معضالت و مشکالت فراوانی را بر سر راه یک نظام سیاسی ایجاد خواهد کرد
چرا که هر نظامی اعتماد مردم خویش را به مجموعۀ حکومت از دست بدهد ،نه تنها در
داخل از اعتبار میافتد بلکه در عرصۀ بینالمللی نیز موفقیت چندانی حاصل نخواهد کرد،
چرا که دنیای کنونی یک کل به هم پیوسته میباشد که میزان مشروعیت دولتها و حکومتها
در داخل یک کشور ،افکار عمومی جهانی را مجاب به پذیرش خود در عرصۀ جهانی و
همکاری با خود مینماید .لذا اهمیت اعتماد به یک نظام سیاسی تا بدان حد است که فقدان
و یا کسری آن باعث تضعیف و در نهایت فروپاشی آن نظام خواهد شد که نمونههای عینی
فقدان آن (اعتماد سیاسی) را در کشورهای عربی -اسالمی کنونی میبینیم که مردم این
کشورها در اثر بیاعتمادی انباشته شده طی سالیان متمادی ،سرانجام بر این حکومتها شورش
کرده که حرکتهای آنان باعث انقالبات اخیر در کشورهای مذکور گردیده است .لذا ما در
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که اعتماد سیاسی در جمهوری اسالمی طی
دهۀ اول انقالب با چه میزان و تحولی مواجه بوده است که سعی کردیم در پرتو مؤلفههای
اقتصادی ،عملکرد و همچنین پایگاه طبقاتی نخبگان سیاسی ،نوع و میزان مشارکت سیاسی
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گسترده مردم در جبهههای جنگ علیه دشمن ،به این سوال پاسخ دهیم.
 .1مباحث مفهومی و نظري

بیتردید برای پرداختن به بحث اعتماد سیاسی و آن هم در یک حوزة جغرافیایی خاص
نمیتوان در پرتو یک نظریۀ اجتماعی ـ سیاسی واحد به توضیح و تبیین آن پرداخت و این
امر تنها در صورتی امکان تحقق دارد که ما مجموعهای از نظریات جمعگرایانه و فردگرایی و
همچنین نظریات راجع به مشروعیت سیاسی یک نظام سیاسی را در کنار هم قرار داده تا به
الگوی مناسبی برای تحلیل و سنجش اعتماد سیاسی در یک نظام سیاسی دست یابیم .در این
صورت است که میتوان در وهلۀ نخست متغیرهای دخیل در رفتار یک فرد را تحت شرایط
و موقعیتهای متفاوت سنجید و آنگاه نوع این رفتارها را در یک جمع و زندگی جمعی و
نظام سیاسی خاص ،مشخص نمود .لذا ما در این پژوهش نظریه مبادله را به کار گرفتیم تا
رفتار فردی و انگیزههای افراد را از کنشهای خاص اجتماعی و سیاسی به دست داده چرا
که یکی و بلکه مهمترین نتایج اعتماد سیاسی مطلوب در یک نظام سیاسی ،مشارکت مردم
آنها پرداخته تا در این چارچوب ارتباط بین میزان اعتماد سیاسی و همچنین میزان مشارکت
و مشروعیت سیاسی یک نظام را با هم سنجیده که اینها خود از فاکتورهای مهم دخیل در
میزان اعتماد سیاسی یک نظام میباشد .همچنین ما از نظریات سرمایه اجتماعی و اعتماد برای
مفهوم بندی و یافتن متغیرها و مؤلفههای اعتماد سیاسی استفاده خواهیم کرد که شرح موارد
باال در ذیل خواهد آمد.
 .1-1مفاهیم نظري مبادله

این نظریه که در نقطه مقابل نظریه ساختارگرایی پارسونز قرار داشته بر روی فرد در میان
اجتماع تأکید کرده ،چرا که معتقد به وجود ارتباط مبادلهای میان افراد و بررسی رفتار آنها (و
شخص) میباشد .در این تئوری سودگرایانه رفتار و اهداف انسان بر اساس سود و منفعت
طراحی و سازماندهی میشود و دقت انسان به این نکته معطوف میشود که آیا کاری را که
انجام میدهد برایش سودآور و مفید است یا نه؟ از این رو هر آنچه سودی با خود به همراه
داشته باشد از نظر او ارزشمند است .بنابراین همواره بر اساس نوعی از «تحلیل موقعیت»
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خواه نشود (حیدری ،1387 ،ص.)09
هومنز 1ضمن بهرهگیری از دیدگاه روانشناختی اسکینر 0در تشریح رفتار کبوتر ،در پرتو
قضایایی نظریه مبادله خویش را به عرصه جامعهشناسی عرضه کرد .وی در پرتو قضایایی
همچون قضیه موفقیت (پاداش) ،قضیه محرک (انگیزه) ،قضیه ارزش (تشویق و تنبیه) ،قضیه
محرومیت سیری (اشباع) ،قضیه پرخاشگری -تأیید و قضیه هزینه و سود نظریه مبادله را به
انضمام درآورد (توسلی ،1372 ،ص .)094بر اساس این نظریه مردم نیز در عرصۀ اجتماع،
زمانی اعتماد بیشتری را به حاکمان خود خواهند سپرد که حاکمان نظر آنها را در امتیازات و
انتظارات دلخواه مردمی جلب نماید (ریتزر ،380 ،ص .)081به عبارت بهتر ،به هر میزانی
حکومت تواناتر در پاسخگو بودن به درخواستهای مردم باشد ،اعتماد (سیاسی) مردم نیز به
این حاکمان بیشتر خواهد شد و این درخواستها نیز ممکن است مادی و یا معنوی و ارزشی
بوده باشند که مهم میزان موفقیت دولتها در برآوردن این حوائج میباشد.
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 .2-1مفاهیم نظري مشاركت سیاسی

اهمیت مشارکت سیاسی با ظهور بحث مشروعیت و اقتدار برای دولتها و حکومتهای
جدید برجسته شده است .مشارکت سیاسی به این معنا است که مردم یک جامعه در ابعاد و
سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی یک کشور ،نقشی مستقیم و درگیرانه داشته باشند .بنابراین
امروزه اگر در یک نظام و کشوری بحث مشارکت سیاسی مردم از جایگاه محترم و قابل
قبولی برخودار نباشد ،مشروعیت و اقتدار قانونی چنین نظامی دیر یا زود مورد تردید واقع
شده و در نتیجه چنین نظامی فاسد شده و مجبور خواهد بود که با قوه قهریه به موجودیت
خود تداوم بخشد که آن هم استمرار نخواهد داشت چرا که زور و قوه قهریه بعد از مدتی
موضوعیت خود را از دست خواهد داد .جیرینت پری 3معتقد است که در مشارکت سیاسی
باید سه جنبه آن را مورد بررسی قرار داد :شیوه مشارکت ،شدت مشارکت و کیفیت آن را.
(راش ،1377 ،ص)104
مشارکت سیاسی به دو نوع رسمی و غیر رسمی میباشد .در شکل مشارکت سیاسی
رسمی میتوان از نمودهایی همچون بدستگیری و احراز یک پست سیاسی و یا عضویت
در یک حزب سیاسی و در یک سازمان سیاسی یاد کرد و در شکل غیر رسمی آن میتوان از

بحثهای درون گروهی و بین دوستان گرفته تا بحثها و حرفهایی که در خانواده ،محل
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کار و  ...در خصوص مسائل سیاسی مطرح میشود ،یاد کرد.
اما مشارکت سیاسی و تالش در جهت آگاهانه کردن و در نتیجه افزایش آن برای
تزاید مشروعیت سیاسی یک حکومت ،نیازمند پیششرطهایی میباشد که ادیانی به شرح
زیر برمیشمارد.
 )1مردم باید دغدغه حکومتی داشته باشند و با عالقهمندی آن را بپذیرند.
 )0چنان به حکومت باور داشته باشند که مانعی در ظهور آن نباشد.
 )3باید آگاهی حکومتی داشته باشند و چنان عمل کنند که با ساختار و فرهنگ حکومتی
انطباق داشته باشد (ادیانی ،1378 ،ص.)118
در اینجا میتوان به این نتیجه رسید که میزان مشارکت سیاسی مردم برابر است با میزان
اعتماد و حمایتی که مردم به حاکمان سیاسی خود دارند .یعنی میزان باالی مشارکت سیاسی
در انتخابات و سایر امور سیاسی ،به منزلۀ اعتماد سیاسی باالتری در کشور میباشد که البته
خود مشارکت در انتخابات ،نیز سیال بوده و از دورهای به دورة دیگر متفاوت میباشد.

از نظر پوتنام 4سرمایه اجتماعی عبارتست از مجموعه ساختارهای اجتماعی مثل اعتماد و
شبکههایی که کارآیی جامعه را از طریق تسهیل رفتارهای مبتنی بر همکاری افزایش میدهد
( .)Putnam, 1993, p.167جیمز کلمن ،5به عنوان یکی از معروفترین نظریهپردازان سرمایه
اجتماعی معتقد است که سرمایه اجتماعی ،هنگامی بوجود میآید که روابط میان افراد به
شیوهای دگرگون شود که کنش را تسهیل میکند .مثالً گروهی که اعضایش قابلیت اعتماد
نشان میدهند و به یکدیگر اعتماد زیادی میکنند خواهند توانست کارهای بسیار بیشتر از
گروهی که فاقد آن قابلیت اعتماد هستند ،انجام دهد (شایگان ،1386 ،ص .)75کلمن ،در
بررسی ویژگیهای روابط اجتماعی که میتواند منابع سرمایهای سودمندی برای افراد تشکیل
دهند به شش مورد اشاره دارد:
 )1تعهدات و انتظارات  )0ظرفیت بالقوه اطالعات  )3سازمانهای اجتماعی انطباق پذیر:
مثل هیئتهای مذهبی  )4سازمانهای تعهدی :مثل سازمانهای انجمن اولیاء و مربیان و )5...
روابط اقتدار :مثل واگذاری حق وکالت مردم به نمایندگان مجلس  )6هنجارها و ضمانتهای
اجرایی تأثیرگذار (شارع پور ،1382 ،ص.)120
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 .9-1مفاهیم نظري سرمايه اجتماعی

همچنین کلمن در بررسی عوامل موثر بر ایجاد یا نابودی سرمایه اجتماعی به چند مورد
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اشاره میکند که یکی از این موارد ایدئولوژی و نقش آن در ایجاد سرمایه اجتماعی میباشد.
از نظر کلمن ،ایدئولوژی میتواند با تحمیل این خواست به فرد که به سود چیزی یا کسی
غیر از خودش عمل کند ،سرمایه اجتماعی به وجود آورد .این امر در اثراتی که ایدئولوژی
مذهبی در وارد کردن افراد برای توجه به منافع دیگران دارد ،آشکار است .چنانچه ایدئولوژی
در وجه خود سبزگی ،مانند آنچه طرفداران اپیکو در یونان باستان به آن اعتقاد داشتند یا
ایدئولوژیای که بر رابطه جداگانه و مستقل هر فرد با خداوند تأکید میکند (مانند آیین
پروتستان) میتواند از لحاظ سرمایه اجتماعی جلوگیری کند (شایگان ،1386 ،ص )91که ما
این بخش را عمالً در سالهای پس از انقالب شاهد بودیم.
چنانچه مشهود است اعتماد نیز یکی از مولفههای سرمایه اجتماعی میباشد .اعتماد
سیاسی یعنی اعتماد مردم به حاکمان ،نیز برآمده از وجود فاکتورها و لوازم سرمایه اجتماعی
در جامعه میباشد و میزان برخورداری جامعه از سرمایه اجتماعی پایۀ اعتماد سیاسی در یک
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کشور محسوب میگردد.
 .4-1مفاهیم نظري اعتماد

از نظر «کالوس اوفه» ،6کارکرد اصلی اعتماد این است که میان سه ابزار اصلی جامعۀ مدرن
هماهنگی برقرار نماید و این ابزارها را کارآمد نماید :پول در اقتصاد ،اقتدار و قدرت در
سیاست ،دانش و اطالعات در اجتماع (اوفه ،1384 ،ص ،024به نقل از ردادی،1392 ،
ص .)108بنابراین اعتماد مهمترین عامل پیوستگی و تداوم زندگی اجتماعی مدرن میباشد.

از نظر "پیتر زتومکا" 7این نقش ارتباطی اعتماد در زندگی اجتماعی را میتوان در پنج عنوان
مورد بررسی قرار داد.
نخست ،اعتماد یک بعد مهم از فرهنگ مدنی تلقی میشود .همانطور که آلموند و وربا
تاکید میکنند« ،فرهنگ مدنی» به عنوان «یک برداشت همگانی و گسترده از رقابت سیاسی و
اعتماد متقابل در بین شهروندان» تلقی میشود( ،آلموند و وربا ،1982 ،ص .)4به نظر میرسد
که اعتماد ،بازتابی از فضای گسترده از اعتماد بوجود آمده در بین افراد جامعه باشد .به بیان
دیگر ،اعتماد عمومی قابل تبدیل به اعتماد سیاسی است( .همان منبع ،1965 ،ص :008به نقل
از زتومکا ،1384 ،ص.)17

دوم ،اعتماد یکی از جهات مهم جامعه مدنی میباشد .از این رو مفهوم اعتماد دارای
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معنای خاص فرهنگی است .به این معنی که اجتماع منسجم ،متعهد و وفادار نسبت به اقتدار
سیاسی ،بدون اعتماد افقی افراد نسبت به یکدیگر و اعتماد عمودی در بین نهادهای مختلف،
نمیتواند وجود داشته باشد .تفاوت بین «اعتماد کردن و سوءظن» در نظرات جفری الکساندر
به عنوان یکی از ابعاد اصلی در بحث «قطبی شدن جامعه مدنی» مطرح میشود (الکساندر،
 ،1990ص.)093
سوم ،اعتماد یکی از مولفههای مهم و حیاتی سرمایه اجتماعی است .پاتنام ،سرمایه
اجتماعی را به عنوان شبکههایی از انجمنهای ارادی و خود جوش معرفی میکند که بوسیله
اعتماد ،گسترش یافتهاند .اعتماد و مشارکت به طور متقابل به همدیگر وابستهاند :اعتماد از زندگی
گروهی پدید میآید و در همان زمان ،امکانات خودجوش را برای شکلگیری و تشکیل
انجمنها فراهم میسازد« .تئوری سرمایه اجتماعی فرض میکند که هر چه بیشتر با افراد دیگر
ارتباط داشته باشیم ،بیشتر به آنها اعتماد میکنیم و برعکس (پاتنام ،1995 ،ص.)665
چهارم ،اعتماد همچنین با ارزشهای فرامادی ارتباط دارد .ارتباط با اجتماع ،انسجام و
هماهنگی بین شخصی بر اهمیت اعتماد داللت میکند .تحقیقات انجام یافته توسط اینگلهارت
و اعتماد اجتماعی قویاً ارتباط دارند (زتومکا ،1384 ،ص .)18پنجم ،اعتماد پیششرطی برای
مشارکت سیاسی ،معامالت تجاری و  ...تلقی میشود (زتومکا ،1384 ،ص.)18
از طرفی دیگر اعتماد سیاسی فرایندی است که از عوامل متفاوتی بصورت ملموس
تاثیرپذیر میباشد که در زیر به این عوامل اشاره میکنیم.
نخست :کیفیت خروجیهای سیاست؛ هر چه خروجیهای سیاسی به ترجیهات مردم
نزدیکتر باشد ،اعتماد سیاسی مردم افزایش مییابد .سیاستهایی همچون وضعیت مطلوب و
آرامش اقتصادی ،افزایش خدمات عمومی و ...از این دست هستند .دوم :تناسب سیاسی؛ نزدیکی
ترجیحات سیاسی مسئولین (مشروط به عملگرایی) به مردم باعث افزایش اعتماد سیاسی
میگردد .سوم :رسیدگیهای روندی؛ به معنی رعایت اصول انصاف ،اعتدال و عدالت در
رویههای نظام سیاسی میباشد .بدین معنی که پیدایش اراده قوی در برخورد با فساد اداری و
اقتصادی ،دروغگوییها و عوامفریبی مسئولین باعث افزایش اعتماد سیاسی میگردد و
بیتوجهی به آنها کاهش اعتماد سیاسی را به دنبال خواهد داشت (ردادی ،1392 ،ص.)164
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و دیگران (اینگلهارت )1992 ،نشان میدهد که کیفیت زندگی و رفاه مادی ،با اعتماد شخصی

چهارم :ویژگیهای مقامات سیاسی؛ بدین شرح که به هر میزان مقامات سیاسی از شایستگیهای
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مورد اقبال عمومی برخوردار باشند و به اصول ارزشی ـ اعتقادی و اخالقی در رفتار و رقابتهای
سیاسی ،امانتداری و درستکاری پایبند باشند ،اعتماد سیاسی نیز وجود دارد و عدم پایبندی به
این اصول باعث فروپاشی اعتماد سیاسی میگردد (ردادی ،1392 ،ص.)165
از نظر برتیز اعتماد به دو صورت اعتماد بین نابرابرها (عمودی) و اعتماد بین برابرها
(افقی) میباشد که اعتماد سیاسی:
الف -اعتماد افقی که اعتماد بین برابرهاست مثل اعتماد بین افراد هم رتبه یا بین شرکتها
که خود به دو نوع اعتماد تعمیم یافته (اعتماد به دیگران) و اعتماد خاص (اعتماد مردم به
دیگران یا مردم یک منطقه خاص) تقسیم میشود.
ب -اعتماد عمومی که اعتماد بین نابرابرهاست مثل اعتماد بین افراد و نهادها و یا اعتماد
افراد به دادگاه ،بانک و دولت ( .)Beretzer, 2002, p.5بریتزر اعتماد سیاسی یعنی اعتماد بین
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مردم و دولت را از نوع اعتماد عمومی میداند.

اعتماد سیاسی عام

اعتماد به اجتماع سیاسی
 روش كار و عملكرددموكراسی

جامعه

اعتماد به نهادهاي سیاسی

ابعاد اعتماد سیاسی از

 -اعتماد به حكومت و پارلمان

ديد بريتزر

نهادها

 -اعتماد به احزاب سیاسی

(امیركافی.)92 ،1967 ،

اعتماد سیاسی خاص

اعتماد به كنشگران سیاسی

كنشگران

 اعتماد به سیاستمدارانمملكت

بنابراین از مطالب باال چنین استنتاج میشود که اعتماد مهمترین رکن در یک زندگی
موفق اجتماعی میباشد .همچنین وجود اعتماد باال ،تداوم و تقویت ارتباطات و کارایی را در
یک جامعه مدنی به دنبال خواهد داشت و باعث «تعاون ،انسجام و پیوستگی اجتماعی ،کاهش
نیاز به نظارت مستقیم ،افزایش مناسبات اجتماعی و سیاسی ،افزایش نوآوری» گردیده (ردادی،

 ،1392صص )131-136و کنشهای اجتماعی را تسهیل خواهد کرد و فقدان آن به منزله
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وجود و شیوع سوءظن در جامعه میباشد که تعامالت و ارتباطات اجتماعی را با مشکل
مواجه خواهد نمود و در شرایط اعتماد سیاسی میباشد که مردم حاضر به واگذاری حق و
اختیار خود به حاکمان میباشند که در غیر این صورت حکومت مشروعیت خود را از دست
خواهد داد .بنابراین با توجه به تئوریهای باال میتوان مدل مفهومی و تحلیلی این پژوهش
را در صفحه بعد ترسیم نمود.
 .2مؤلفههاي اعتماد سیاسی در دهة اول جمهوري اسالمی

در این قسمت برآنیم تا در ابتدا در پرتو نظریه مبادله و قضایای آن (قضیه موفقیت (پاداش)،
قضیه محرک (انگیزه) ،قضیه ارزش (تشویق و تنبیه) ،قضیه محرومیت سیری (اشباع) ،قضیه
پرخاشگری -تأیید و قضیه هزینه و سود) و همچنین حَسبِ لزوم اعتمادسازی حکومت در
ایجاد شرایط مطلوب رفاهی و اعطای امتیازات مطلوب و متناسب با ذائقه سیاسی ،اجتماعی
و ارزشی به مردم؛ ضمن بررسی و توصیف شرایط اقتصادی و اقتصاد جنگی کشور (به عنوان
مهمترین فاکتور در مطالعات اعتماد سیاسی در دنیای کنونی و تبیین نظریات مبادله و همچنین
آن (عملکرد اقتصادی دولت) را بر میزان و نحوة اعتماد مردم به نظام سنجیده و در ادامه در
راستای نظریات مشارکت سیاسی ،سرمایه اجتماعی و اعتماد ،میزان مشارکت سیاسی و
اجتماعی مردم ،میزان حضور در جبههها ،مشارکت در طرحهای جهاد سازندگی ،نوع انتخاب
نخبگان و نحوة گزینش نخبگان (تمایل به اقشار سنتی و روحانی و نزدیک به خط امام) و ...
را خواهیم سنجید که موارد مذکور را تحت عنوان مؤلفههای بیانگر اعتماد سیاسیِ از جانب
مردم ،مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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تشریح عملکرد اقتصادی دولت در راستای کوشش جهت جلب اعتماد مردم) ،تاثیرگذاری

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال اول ،شماره اول (پیاپی  ،)1بهار 1931

82

 .1-2رابطة عامل اقتصادي و اعتماد سیاسی در دهة اول انقالب اسالمی
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بر اساس نظریه مبادله در علوم اجتماعی ،رفتار و کنشهای افراد و جامعه تابعی است از میزان
ستاندههای آنها و به هر میزانی که افراد از نظام سیاسی امتیاز کسب نمایند به همان میزان
اختیارات و در نتیجه اعتماد خود را به حاکمان خواهند سپرد .از جملۀ مولفههای ملموسی
که به خوبی نظریۀ مبادله را در علوم اجتماعی به تصویر میکشد بررسی تاثیر اوضاع و احوال
اقتصادی بر کنشهای اجتماعی و سیاسی افراد جامعه میباشد .طی دهۀ اول انقالب اسالمی
و با عطف به شرایط جنگ و انقالب گسترده در تمام حوزهها ،طبیعتاً اوضاع اقتصادی خوبی
را نمیبایست انتظار داشت .همچنین که ایران کشوری تکمحصولی بوده و اقتصادی بر مبنای
نفت داشته و تنها در چند سال اولی بعد از انقالب با تبانی کشورهای عمده صادرکننده نفت،
از یک طرف قیمت نفت روز به روز کاهش مییافته و از طرفی دیگر درآمد سرانه مردم نیز
پائین میآمده و اوضاع اقتصادی (با توجه به شرایط جنگی) نیز بدتر میشده اما با این حال
مردم که بدنبال پیگیری و تحقق خواستههایی فراتر از مادیات بوده و ارزشها و آرمانهای
انقالب را جهت استقالل دنبال میکردند ،تسلیم نشده و در عوض با حمایتی قاطعتر از نظام
اسالمی ،اعتماد خویش را به رغم محرومیتهای اقتصادی به حکومت ابراز میکردند .لذا ما
ابتدا به میزان صادرات نفت در طول جنگ تحمیلی اشاره میکنیم تا دریابیم که اقتصاد کشور
وضعیت بحرانی داشته است چرا که روز به روز صادرات نفت کاهش یافته و قیمت نفت نیز
پایین میآمده و در ادامه به میزان درآمد سرانه مردم اشاره میکنیم و در نهایت به فاکتورها و
عواملی در ساختار اقتصادی کشور اشاره میگردد که علی رغم اوضاع نامساعد اقتصادی،
باعث اعتمادسازی در میان جامعه گردیده و نشان میدهد که تحقق ارزشهای و آرمانهای
انقالب (مثل عدالت و برابری ،مبارزه با فساد و فاصله طبقاتی ،ظلمستیزی و...در اقتصاد)
نسبت به منافع و سود اقتصادی کوتاه مدت ،برای مردم در اولویت قرار داشته است .قیمت
نفت ایران در بازارهای جهانی در سالهای جنگ -بر اساس بشکه دالر (منبعOPEC: annual :
.)statistical Bulletin
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سال
رشد تولید
تولید
ناخالص
داخلي
نرخ رشد
(درصد)

1359

1362

1361

1360

1363

1364

1365

 149و

081

 667و

 877و

 516و

 686و

 035و

178

و172

191

010

028

010

193

-15/1

-4/4

10/6

11/1

-0

0

-1/9

1367

1366

191/310

-1/1

 803و 182

-5/4

چنانچه مالحظه میگردد و میزان صادرات نفت خام ایران از قریب  5میلیون شبکه در
قبل از انقالب و جنگ به میانگین  0میلیون در سالهای جنگ تحمیلی کاهش یافته و به
همین ترتیب قیمت نفت نیز روز به روز کاهش مییافته به طوری که از میانگین  33/5در
اولین سال جنگ تحمیلی به میانگین  13دالر در سالهای پایانی جنگ رسیده که این
خود وضعیت اقتصادی ایران (با توجه به وابستگی صرف آن به درآمدهای نفتی) و آن هم در
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شرایط جنگی را روز به روز بدتر میکرد .نتیجه این وضعیت را میتوان در مقدار و نرخ رشد
تولید ناخالص داخلی در مدت هشت سال جنگ تحمیلی به صورت زیر مشاهده نمود:
سال
قیمت
نفت
نفت
سبک
نفت
سنگین

/1359

/1362

/1361

/1360

/ 1363

/1364

/1365

/1366

/1367

()1982

()1981

()1980

()1983

()1984

()1985

()1986

()1987

()1988

34/0

33/0

32/3

08/1

06/8

06

13/5

17

13/0

33/9

31/5

08/7

07/0

06/1

05/5

13

16/5

10/8

همانگونه که در جدول باال آمده در سالهای  1359و ( ،1362به دلیل انقالب و روند
سالهای قبل) روند این شاخص بشدت نزولی است .مابقی سالهای این دهه( ،به استثنای
 1361و  )1360رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل بروز شوک نفتی و سایر شرایط اجتماعی
و اقتصادی داخلی و بینالمللی ،منفی بوده است (دژپسند و رئوفی ،1387 ،ص.)126

در علم اقتصاد بدنبال کاهش رشد اقتصادی یک کشور ،اولین شاخصی که در سطح
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ملی برای بررسی میزان تاثیرگذاری این وضعیت بر جامعه سنجیده میشود ،میزان درآمد
سرانۀ مردم میباشد .اینک با نگاهی به درآمد سرانه ایران در طول هشت سال جنگ میتوان
به خوبی پرده از این اوضاع برداشته و نشان داد که با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی
درآمد سرانه نیز هر ساله کاهش مییافته است.

با نگاهی به نمودار باال متوجه میشویم که از اوایل انقالب و شروع جنگ تا پایان آن
(بجز سال  61تا  63در مابقی سالها) شاهد رکود و کاهش در میزان درآمد سرانه ایران
میباشیم که این روند از  4583سال  1359به میزان  0498در سال  67کاهش یافته است
(مجموع آماری ایران ،1376 ،ص )025و بجای اینکه سیری صعودی داشته باشد ،روز به روز
کاهش مییافته است که این خود به خوبی بیانگر وضعیت نامطلوب اقتصادی جامعه میباشد.
 .1-1-2وضعیت اشتغال در دهة اول انقالب

از جمع نمودارهای وضعیت اقتصادی یک کشور ،وضعیت اشتغال و میزان شاغالن و بیکاران
در آن کشور میباشد بدین صورت که هر چه میزان بیکاری کمتر باشد نمایانگر پویاتر بودن
اقتصاد آن کشور است .در طول دهۀ اول انقالب و جنگ تحمیلی بیکاری رشدی فزاینده
داشته است .این خود ،با توجه به شرایط جنگی معمول میباشد .نرخ بیکاری از  11/4درصد
در سال  1358به  15/9در سال  1367رسید .بررسی ساالنه آمار بیکاری در  12سال اول
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(منبع :بانک مرکزی)

انقالب نشان میدهد که نرخ بیکاری تقریباً در تمامی این سالها افزایش داشته است .بدین
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گونه که در دو سال آغازین جنگ به ترتیب  11/8درصد و  10بوده که با روند افزایشی تا
سال  1365نیز ادامه یافت و در سالهای  1361تا  1364به ترتیب به  10/6درصد13/1 ،
درصد 13/6 ،درصد و  14/0درصد رسید .نرخ بیکاری در سال  1366به  13درصد کاهش
یافت اما مجدداً در سال  1367به  15/9درصد افزایش یافت که این سال باالترین نرخ بیکاری
را در مدت جنگ و دهۀ اول انقالب داشته است (دژپسند و رئوفی ،1387 ،صص.)18-19
 .2-1-2تورم

تورم یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است که روند تحول قدرت خرید خانوارها را
در یک جامعه نشان میدهد بدین معنی که هر چه تورم باال باشد قدرت خرید مردم پایینتر
میآید و بالعکس؛
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سال
نرخ تورم
(درصد)

1359

1362

1361

1360

1363

1364

1365

1366

1367

03/7

00/8

19/4

14/8

12/4

6/9

03/7

07/5

09

نرخ تورم در سال  1359با دو برابر افزایش از  10/0درصد در سال  1358به 03/7
درصد رسید .اما پس از آن سیر نزولی داشته و در سالهای  1362و  1361به ترتیب به 00/8
و  19/4درصد کاهش یافت (مجموعه آماری ایران ،1376 ،ص .)337این سیر نزولی نرخ
تورم تا سال  1364ادامه داشت .نرخ تورم در سال  1364به پایینترین نرخ خود در دهههای
اخیر رسید .ولی دیری نپایید این نرخ افزایش یافته و به باالترین میزان خود در این دوره
رسید که در نهایت به  09درصد در سال  1367رسید .اما در این میان یعنی وضعیت نامطلوب
اقتصادی کشور در دوران جنگ ،میبایست از کارایی نظام جمهوری اسالمی در راستای
عدالت اجتماعی به چند مورد اشاره نمود که بیانگر توجه و عزم جدی نظام به مسئله عدالت
اجتماعی و رعایت حقوق تمام شهروندان اشاره نمود که اینها خود دالیلی برای اعتماد مردم
به نظام و مسئوالن حکومتی بوده است.

 .9-1-2موارد اعتماد ساز اقتصادي

81

 .1-3-1-2مبارزه با احتکار و گرانفروشي :یکی از پدیدههای مذموم و غیر انسانی در
حوزه اقتصاد در دوران جنگ این بوده است که افرادی سودجو در سالهای جنگ تحمیلی
(باالخص سالهای پایانی جنگ) دست به احتکار و گرانفروشی زده و از این راه لطمات
سنگینی به نظام در حال جنگ وارد میکردند .طبیعتاً این وضعیت باعث کمبود کاال در دوران
خاصی شده و وقتی بازار از کاالهای خاص با کمبود مواجه میشد این افراد کاالهای احتکار
شده را روانه بازار کرده و با قیمتهای بسیار باالتر به فروش میرساندند .لذا یک شبکه
گسترده زیرزمینی ایجاد کرده که صرفاً به دنبال سود بیشتر بوده و نوعی سوداگری را در یک
کشور اسالمی به راه انداخته که با شرع و قانون در تضاد بوده است .لذا با پی بردن به این
مسئله دولتهای وقت به مبارزه با این پدیده زشت پرداخته و با افزایش محتکران و
گرانفروشان و گسترش دامنه فعالیت آنها در سراسر کشور ،که پیامد وضعیت بحرانی و
جنگی است ،سبب شد تا در مرداد  1366امام خمینی (ره) اجازه استفاده از تعزیرات حکومتی
و برخورد شدید و قاطع دولت با چنین پدیدهای را صادر نماید .ایشان خطاب به نخست
وزیر تصریح میکنند :دست شما برای نرخگذاری همچنان باز است ،با قاطعیت عمل کنید و
در مقابله با مسئله گرانی با قاطعیت برخورد کنید( .یزدان فام ،1378 ،ص )39که به دنبال این
حکم اجرای طرح مبارزه با احتکار و گرانفروشی در سراسر کشور آنها گردیده که نفس
این حرکت باعث اعتماد مردم به مسئوالن گردید.
 .2-3-1-2سهم دهکهاي عمده :از آنجایی که شعار عدالت اجتماعی یکی از شعارهای
اصلی جمهوری اسالمی بوده است لذا کم شدن فاصله طبقات و دهکهای مختلف جامعه از
اهداف اصلی کشور در حوزه اقتصادی محسوب میگردید ،بدین وسیله برای تبیین روند توزیع
درآمد ،نسبت سهم ثروتمندترین دهک به سهم فقیرترین دهک درآمدی و همچنین سهم
درآمدی  42درصد از فقیرترین خانوارها ،باید محاسبه گردید .چنانچه آمارها حکایت از
وضعیت نسبتاً خوبی داشته به طوری که نسبت سهم ثروتمندترین دهک به فقیرترین دهک
درآمدی از  04/14به  00/19کاهش یافته است .همچنین سهم درآمدی  42درصد از فقیرترین
خانوارها از  13/93در سال  13/61به  14/01در سال  1367افزایش یافته است.
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جهت اجرای ضوابط و قیمتهای تعیین شده میتوانید از تعزیرات حکومتی استفاده کنید،

وضعیت سهم دهکهاي عمده
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سال

1359

1361

1362

1360

1363

1364

1365

1366

1367

نسبت سهم
ثروتمندترين به
فقیرترين دهک
(سهم %10

04/03

04/32

00/00

35/51

06/28

04/99

09/78

03/17

00/19

ثروتمندترين به %10
فقیرترين)
سهم درآمدي 00
درصد از فقیرترين

-

13/93

-

13/07

13/06

13/42

10/71

13/86

14/01

خانوارها
منبع :سازمان برنامه و بودجه ،1961 ،ص41
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 .3-3-1-2ضريب جیني :ضریب جینی از شاخصهای مهم اندازهگیری نابرابری توزیع
درآمد است و میزان تمرکز درآمد را اندازهگیری میکند و هر چه از میزان تمرکز درآمد و
ثروت در جامعه کاسته شود عدالت و برابری بیشتر خواهد بود .دامنه تغییر این شاخص بین
صفر و یک است .بر اساس این شاخص هر چه درصد بیشتری از درآمد جامعه در اختیار
درصد کمتری از افراد جامعه قرار گیرد میزان نابرابری در جامعه بیشتر است و موارد عددی
این شاخص به عدد یک نزدیکتر خواهد بود و هر چه از میزان تمرکز درآمد و ثروت در
جامعه کاسته شود و عدالت و برابری در جامعه گسترش یابد میزان عددی این شاخص به
صفر نزدیکتر خواهد بود( .دژپسند ،رئوفی ،1378 ،ص .)175بر اساس آمارها ضریب جینی
در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی و جنگ نسبت به پیش از آن کاهش یافت.
جدول ضريب جینی اقتصاد كشور در دهة اول انقالب
سال
ضريب
جیني

1359

1362

1361

1360

1363

1364

1365

1366

1367

%39

%46

%44

%45

%42

%39

%39

%42

%42

منبع :بانک مركزي ج .اسالمی
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چنانچه مالحظه میگردد با وجود مشکالت فراوان بویژه در سالهای پایانی جنگ
ضریب جینی کنترل شده و نسبتاً پایین بوده است .ضریب جینی در سالهای جنگ روند
نسبتاً مناسبی داشته حتی در سال پایانی جنگ یعنی  1367با کاهش زیاد نسبت به سال قبل
از جنگ ،یعنی  1358که معادل  %51بود ،کمتر بوده است (صدرآبادی ،1384 ،ص.)56
بنابراین این شاخص مبین بهبود روند توزیع درآمد کشور در سالهای جنگ تحمیلی است
که نشان از عزم و توجه مسئوالن به عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی در میان جامعه داشته
و اینها خود در اعتماد مردم به مسئوالن به شدت تأثیرگذار بوده است.
با توجه به آنچه در باال گفته شد میتوان گفت با توجه به شرایط حاصله از انقالب و
بدنبال آن جنگ تحمیلی ،کشور در دهۀ اول در حوزة اقتصاد در بدترین وضع ممکن قرار
داشته بطوری که نرخ باالی بیکاری ،تورم باال ،کاهش سرانه ملی ،کاهش تولید داخلی و...
گویای این وضعیت میباشند ولی با توجه به همین شرایط نامناسب اقتصادی ،ما شاهد مظاهر
اعتمادسازی در حوزة اقتصاد از جانب سیاستمداران و تصمیم سازان میباشیم .چنانچه مبارزه
با احتکار و گرانفروشی ،کاهش اختالف سهم دهکهای عمده ،کاهش ضریب جینی از
دولت در جهت عدالت اجتماعی را احساس کرده که این باعث اعتماد به مسئوالن نظام
گردیده است .اعتمادی که باعث گردیده که علی رغم وضعیت نامطلوب اقتصادی ،مردم ما
(افزون بر حس مقاومت میهنی) همچنان در جبهههای جنگ حضوری پر رنگ داشته ،در
عرصههای سیاسی مشارکت سیاسی گستردهای را رقم زده ،به حرف رهبر و مسئولین گوش
فرا داده و یک صدا بر علیه استکبار و دشمنان نظام فریاد میزده ،در سازندگی کشور در قالب
جهاد سازندگی مشارکت مینمودند و ...که همگی اینها مصادیق اعتماد سیاسی به نظام در
دهۀ اول میباشد.
 .2-2رابطة مشاركت سیاسی و اعتماد سیاسی در دهة اول جمهوري اسالمی

 .1-2-2مشارکت سیاسي :هر چند مصادیق مشارکت سیاسی در تمدنهای گذشته و کهن
وجود دارند ،اما بحث از مشارکت به عنوان یک مساله نظری و مالک سنجش مشروعیت،
مختص دولتهای مدرن است که به موازات تغییر در مفهوم سیاست و نظام سیاسی از قلمرو
دولت به دایره وسیعتر عمل سیاسی صورت گرفته است (فیرحی ،1384 ،ص .)40از طرف
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جملۀ این عناصر اعتماد ساز میباشد که مردم علی رغم تحمل شرایط بد اقتصادی ،حرکت

دیگر ،یکی از مهمترین مولفههای میزان اعتماد سیاسی در نظامهای دموکراتیک کنونی ،میزان
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و نحوة مشارکت سیاسی مردم در فرایندهای انتخاباتی میباشد .بدین ترتیب که هر چقدر
میزان مشارکت سیاسی در یک نظام سیاسی باالتر و بیشتر باشد و همچنین این مشارکت
آگاهانه و از روی درک عمیق مردم همراه باشد ،میتوان ادعا کرد که نظام سیاسی مذکور از
اعتماد سیاسی باالیی برخوردار میباشد و بالعکس .بنابراین در اینجا ما برای بررسی روند
تحولی اعتماد سیاسی در ج .ا .ایران ،مشارکت سیاسی در انتخابات را به عنوان یک مولفۀ
مهم برای بررسی وضعیت اعتماد سیاسی در دهۀ اول در نظر گرفتیم که در زیر به شرح آن
خواهیم پرداخت .در دهه اول انقالب یعنی از آغاز انقالب تا آخر سال  ،1367یازده انتخابات
برگزار شد که در مجموع ،میزان مشارکت مردمی در انتخابات را باالی  52درصد در مواردی
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نیز بسیار چشمگیر باالی  72درصد نشان میدهد.
رديف

عنوان

درصد شرکتکنندگان

تاريخ

1
0
3

همه پرسی جمهوری اسالمی
خبرگان قانون اساسی
تأیید قانون اساسی

%98/0
%51/41
%79

1358/1/10
1358/5/10
1358/9/10

4
5
6
7

دوره اول ریاست جمهوری
دوره دوم ریاست جمهوری
دوره سوم ریاست جمهوری
دوره چهارم ریاست جمهوری

%67/86
%64/76
%74/59
%54

1358/11/5
1362/5/0
1362/7/12
1364/5/05

8
9
12

دوره اول مجلس شورای اسالمی
دوره دوم مجلس شورای اسالمی
دوره سوم مجلس شورای اسالمی

%50
%65/5
%59/70

1358/10/04
1363/1/06
1367/1/19

11

دوره اول خبرگان رهبری

%77/93

1367/9/19
منبع :عیوضی ،1961 ،ص112

همانطوری که در جدول فوق آمده است میانگین مشارکت در انتخابات در دهۀ اول
جمهوری اسالمی قریب به  68درصد میباشد که این مشارکت را میتوان مویّد حمایت
فراوان مردم را از رهبر ،ایدئولوژی ،نخبگان سیاسی حاکم و ارگانهای نظام به حساب آورد
که این خود ،در معنای وجود اعتماد سیاسی باال به سیستم سیاسی وقت میباشد.
از جهتی وسیعتر ،حضور همه جانبه مردم در این دهه از انقالب نشان میدهد که مردم
بین منافع فردی و منافع جمعی ،دومی را انتخاب کردهاند و با روحیه همکاری و همبستگی

نیز بیشترین التزام را در این دهه از انقالب به آرمانهای واقعی اسالم اصیل داشتند .مردم
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شرکت در انتخابات را یک تکلیف شرعی و عرفی به نظام و مملکت میدانستند .از جمله
[انگیزههای] حضور مردم در انتخابات (دهه اول) عمدتاً از نگرش «تکلیف مداری» و «ادای
فرضیه دینی» ناشی میشده و «استیفای حقوق شهروندی» و «ادای وظیفه ملی» در مرحله
بعدی قرار دارد (دارابی ،1388 ،ص.)134
از جانبی دیگر ،بیشک اعتماد سیاسی و اعتقادی که مردم به نظام داشتند و همینطور
شرکت در انتخابات به طرفداری از حاکمیت جمهوری اسالمی و کارگزاران آن ،مهمترین
عاملی بوده که باعث سنگینتر شدن کفه مشروعیت نظام جمهوری اسالمی ـ افزون بر بعد
داخلی ـ در نسبت با سایر کشورها و در بعد خارجی گردیده است (پناهی ،1377 ،ص.)188
حال با مروری کوتاه بر شرح نسبی وقایع اول انقالب و رویدادهایی که انقالب با آن دست
و پنجه نرم میکرده و همینطور با نشان دادن نقش برجسته مردم در طرفداری از آن میتوان
با نگاهی به میزان مشارکت مردم در انتخابات این دهه در جمهوری اسالمی ،بر مطالب مذکور
صحه گذاشت .چنانچه ،میتوان از همه پرسی جمهوری اسالمی نام برد که این انتخابات از
طرف گروههای چپ ـ که این همه پرسی را به خاطر منافات داشتن با ایدئولوژیشان تحریم
خودشان را به هواداران نظام اسالمی میدهند و یا در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوم
که مقارن با درگیر شدن چهار استان کشور در جنگ نابرابر با عراق بود مردم کشورمان در
پای صندوق رأی حضور یافتند ،در انتخابات دوره سوم ریاست جمهوری نیز مقارن با شهادت
رجایی  74درصد نیز در انتخابات شرکت کردند که این نشان از اعتماد سیاسی مردم به نظام
سیاسی وقت خود دارد (عیوضی ،1385 ،ص.)110
در سایر انتخابات نیز وضع به همین منوال بوده است به عبارتی حضور چشمگیر مردم
در تأیید نظام به چشم میخورده است .بدین ترتیب سومین دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمی با حمله موشکی عراق به بسیاری از شهرها و از جمله تهران همزمان بود ،با این همه
مشکالت ،اعتقادات مردم به نظام نیز در حد باالیی قرار داشت و یا در انتخابات دوره اول
خبرگان همین اتفاق تکرار میشود که همه اینها نشان دهنده فراگیر بودن روحیه انقالبی
مردم ،احساس مسئولیت جمعی نسبت به نظام و تأیید رهبری و ارکان اسالمی در این دوران
بوده است (بنگرید به عیوضی ،1358 ،ص .)114بنابراین در یک جمعبندی میتوان گفت که
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کرده بودند ـ در نتیجه مردم با پشت پا زدن به خواستههای گروههای مخالف  98درصد رأی

با علم به رابطۀ مستقیم مشارکت سیاسی و اعتماد سیاسی در یک نظام سیاسی ،جمهوری
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اسالمی با توجه به مشارکت سیاسی وسیعی که در دهۀ اول انقالب به خود دیده ،از اعتماد
باالی مردمی به خود برخوردار بوده و شاید یکی و بلکه مهمترین عامل مقاومت رهبران
سیاسی در برابر موج فشارها و حمالت دشمنان همین پشتگرمی به مشارکت سیاسی عظیم
مردمی بوده است و این مشارکت گسترده نیز بر اوضاع جنگ در جبههها و شرایط ملی و
بینالمللی در کشور تاثیرگذاری فراوانی داشته است.
 .1-2-2مشاركت اجتماعی در طرح جهاد سازندگی و اعتماد سیاسی

در سادهترین تعریف از مشارکت [اجتماعی] باید گفت روشی است برای تعلیم مردم به
منظور شرکت در تصمیمات جمعی و قبول مسئولیتها بدین سبب مشارکت [اجتماعی]
عملی میباشد که در آن افراد پس از آشنایی با اجتماع و عقل جمعی اهدافی را با
مسئولیتپذیری باال را برای مناسبات اجتماعی پیگیر میشود .مشارکت اجتماعی فرآیندی
است که از طریق آن شخصیت انسانی شکل میگیرد و فرد برای زندگی گروهی آماده میشود
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال اول ،شماره اول (پیاپی  ،)1بهار 1931

(دری ،1369 ،ص .)35پیدایش جهاد سازندگی از جملۀ شاخصهایی است که در دهه اول
انقالب اسالمی به دلیل داوطلبانه بودن ماهیت آن ،به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای
اعتماد سیاسی به نظام جمهوری اسالمی محسوب میشود که در  07خرداد سال  1358با
فرمان امام خمینی با هدف از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه و دستیابی به قلههای
پرافتخار استقالل از طریق اتکا و اعتماد به نیروها و امکانات داخلی کشور تشکیل شد .جهاد
سازندگی که پس از فرمان امام خمینی (ره) با دو حرکت و هدف اصلیِ رفع محرومیت از
روستاهایی که از سادهترین امکانات رفاهی محروم بودند و همچنین تأمین درآمد کافی و
ایجاد اشتغال در روستاها و نهایتاً رشد و شکوفایی کشاورزی و خودکفایی کشور شکل گرفته
شده بود ،با حضور پرشور مردم گامهایی اساسی و زیربنایی برای سازندگی مناطق محروم و
روستاهای کشور برداشته بود .این سازمان با جذب و مشارکت مردمی بطور گستردهای
فعالیتهایش را به اقصی نقاط کشور حتی به روستاییان که به مثابه سنگرنشینان جبهه تولید
و خودکفایی کشور محسوب میشدند ،ارائه نمود (شیرودی ،1384 ،ص« .)19شرکت در
جبهههای جنگ و سازندگی در روستاها ،صدور خدمات فنی ،مهندسی ،توسعه صنایع تبدیلی
کشاورزی ،مقابله با کنترل سیر تخریب منابع طبیعی ،احداث سیلوهای چند هزار تنی ،ارتقاء
برخورداری روستاییان از امکانات زیربنایی و رفاهی ،خودکفایی محصوالت پروتئینی حیوانی،

ریشه کنی بیسوادی و  ...از جمله اقدامات این سازمان مردمی میباشد» (ایروانی،1377 ،
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ص .)398بدین سبب این نهاد با پویایی و جاذبهای که در بین عموم درست کرده بود طولی
نکشید با یک تشکیالت قوی ،نظامی را به نام جهاد سازندگی نهادینه کرد که خود الگوی
عالی برای سایر سازمانهای رسمی و سنتی کشور شد .بنابراین در یک جمعبندی میتوان
گفت که نفس شکلگیری یک سازمان اجتماعی (جهاد سازندگی) با این عظمت و وسعت
در جمهوری اسالمی ،به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی نظام محسوب میشده که
شکلگیری آن جز با تفاهم و اعتماد اجتماعی وسیع در میان آحاد جامعه ،امکانپذیر نبوده
است .از جانب دیگر زمینههای بروز تواناییهای جهاد سازندگی که بر پایۀ وجود اعتماد
اجتماعی فراوان شکل گرفته بود ،بنا به فرمان امام خمینی (ره) جنبۀ عملیاتی و کاربردی به
خود گرفته بود که این سرمایه اجتماعی ارزشمند (جهاد سازندگی) اگر از رفتار و کنشهای
رهبر و نخبگان سیاسی جمهوری اسالمی رضایت حداکثری نمیداشتند طبیعتاً پس از مدت
کوتاهی دچار فروپاشی و بیانگیزه گی میشده و به درد انحراف در اهداف مبتال میشد که
کارایی خود را از دست میداد .خالصه اینکه تنها چیزی که به پیشرفت و دستاوردهای
چشمگیر جهاد سازندگی ـ به عنوان مهمترین تشکل مردمی و نمود کامل سرمایه اجتماعی ـ
وسیعتر ،وجود اعتماد سیاسی به حاکمیت در میان جامعه بوده است.
 .9-2رابطة رهبري و نخبگان سیاسی انقالب و اعتماد سیاسی در دهة اول انقالب

با پیروزی انقالب اسالمی طبیعتاً ساختار قدرت نیز میبایست تغییر کرده و به سان حکومت
اسالمی میبایستی رهبری واحد بر جامعه اسالمی حکومت کرده و کشور را بر اساس قوانین
اسالمی اداره نماید .نخبگان قدرت جدید که در پی انقالب شکل گرفتند گرداگرد شخص
امام خمینی را فرا میگرفتند .آنها عمدتاً شامل اعضای مجلس خبرگان رهبری ،شورای
نگهبان ،مجلس شورای اسالمی ،هیأت دولت ،روسای نهادهای انقالبی ،ائمه جمعه ،نمایندگان
امام در سازمانها و نهادهای دولتی و انقالبی بودند (فوزی ،1384 ،ص.)96
از طرف دیگر ،در جمهوری اسالمی بیشتر اعضای هیأت حاکمه ،برخالف هیأت
حاکمه زمان شاه که عمدتاً از طبقات باال و تحصیلکرده غرب بودند ،مردانی با خاستگاه
مذهبی و از طبقات پایین و متوسط بودند .بنابراین نخبگان سیاسی دهه اول در پیگرد اصول
انقالب اسالمی و روحیۀ استکبار ستیزی و توجه به طبقۀ مستضعفین ،سعی تمام داشتهاند تا
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در کشور کمک میکرد وجود اعتماد اجتماعی درون گروهی و درون سازمانی و در مرتبهای

ضمن ساده زیستی و حفظ رابطهای نزدیک با مردم به تقویت مبانی ارزشی حکومت بپردازند
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که بر اساس نظریۀ مبادله ،این ارزشها در آن زمان بیشترین جذابیت را برای مردم به همراه
داشتند .پایههای قدرت حکومت در این مقطع (دهه اول) را میتوان ایدئولوژی و تأمین نظم
عمومی ذکر کرد که در مقطع دهه اول انقالب ،پایه ایدئولوژی از اهمیت بیشتری در این
ارتباط برخوردار است که در کالم و رفتار نخبگان سیاسی از جمله روسای قوا ،نمایندگان
مجلس و علی الخصوص ،رهبر کاریزمای انقالب ،حضرت امام خمینی (ره) نیز دیده میشد.
بنابراین ،با توجه به ویژگیهای کاریزمایی ،ساده زیستی ،ایمان صالح ،سابقه سیاسی،
اجتماعی و دینی درخشان امام خمینی (ره) ،تمام نخبگان سیاسی نظام به نوعی مشروعیت و
مقبولیت خود را از وی گرفته که این آینۀ اعتماد مردم به شخص امام خمینی بوده است.
«مردم ایران در زمان انقالب اسالمی ،نسبت به امام خمینی (ره) اعتماد فوقالعادهای پیدا
کردند ...حتی پس از جنگ و افزایش هزینههای اقتصادی در دوران جمهوری اسالمی ،مردم
دست از عشق و عالقۀ خود به امام برنداشتند و در انتخابهای سیاسی خود به کسانی اعتماد
میکردند که خود را پیرو امام (ره) مینامیدند (ردادی ،1392 ،ص .)81چنانچه بنی صدر به
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال اول ،شماره اول (پیاپی  ،)1بهار 1931

عنوان اولین رئیس جمهور تا زمانی که حمایت و پشتیبانی امام برخوردار بوده ،رئیس جمهور
باقی ماند و هنگامیکه حضرت امام حمایت سیاسی خویش را از ایشان سلب کرده ،بزودی
با مخالفتهای مردمی روبرو شده و به دنبال آن با رأی عدم کفایت مجلس مواجه شده و از
قدرت کنار گذاشته شد.
چنانچه گفته شد منشأ طبقاتی نخبگان سیاسی نقش مهمی در روند مشارکت سیاسی و
اجتماعی مردم و همچنین میزان اعتماد سیاسی به حکومت را به دنبال خواهد داشت .در اینجا
برای سنجش میزان و نوع اعتماد سیاسی ما به منشأ طبقاتی و شغل پدران نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در سه دوره یعنی تقریباً از اول انقالب تا سال  ،1367نشان خواهیم داد.

دوره  /شغل پدر
معلم
نامشخص
روحانی
کارگر
کشاورز و دامدار
بنا و معمار
بازنشسته و کارمند
کاسب و تجار
قاضی و وکیل پزشک و مهندس
جمع

اول  /درصد
1/0
0/4
09/7
8/0
08/8
1/8
5/8
06/5
1/9
122

دوم  /درصد
1/0
9/7
05/7
4/1
09
1/9
7/1
19/7
0/0
122

سوم  /درصد
2/4
58/6
11/6
0/9
13/1
1/1
1/8
12/1
1
122

ادوار قانونگذاري
تعداد نمایندگان هر دوره
گروه
نمایندگان روحانی
نمایندگان غیر روحانی

دوره اول
063
درصد
فراوانی
49/5
131
52/5
133

دوره سوم
077
درصد
فراوانی
32
83
72
194

منبع :ازغندي ،1963 ،ص119

چنانچه مالحظه میگردد ،تعداد نمایندگان روحانی مجلس شورای اسالمی ،که در دوره
اول  49/5درصد (یعنی  131نماینده از  063نماینده) بوده است (تقریباً نیمیاز مجلس) در دوره
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با بررسی این جدول مشاهده خواهیم کرد که در سه دورة اول مجلس شورای اسالمی
شغل پدران اغلب نمایندگان روحانی ،کشاورز ـ دامدار و کاسب و تجار سنتی میباشد که
این به معنای اعتماد مردم به نخبگان و افراد با پایگاه طبقاتی ساده زیست ،سنتی و مذهبی
(روحانی) و فرودست جامعه میباشد که این طبقات در گفتار و عمل از حمایت و پشتیبانی
حضرت امام خمینی (ره) نیز برخوردار بوده و به امام نیز وفادار بودهاند .از دیگر مولفههایی
که ما را در رسیدن به یک نتیجهگیری ملموستری جهت اثبات مدعای خویش رهنمون
میسازد بررسی تعداد روحانیون ادوار قانونگذاری طی دوره مذکور یعنی دهۀ اول میباشد.
چرا که این قشر (روحانیون) بیشترین سنخیت دیدگاهی و عقیدتی را با آرمانها و ارزشهای
انقالبی و شخص امام خمینی و سایر افراد پایهگذار انقالب ،داشتهاند و بررسی تعداد آنها از
این جهت با اهمیت میباشد که نشان میدهد میل اعتماد سیاسی مردم (با علم به مشارکت
سیاسی گسترده مردم در انتخابات گوناگون) به چه سمت و سویی بوده است.
دوره دوم
069
درصد
فراوانی
55
148
45
101
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دوم به  55درصد (یعنی  148نماینده از  069نماینده) یعنی بیش از نیمیاز مجلس رسیده که

18

حاکی از فضای کامالً مذهبی و سنتی جامعه داشته که مردم نیز به این فضا اقبال نشان داده ،و
این میزان در دوره سوم کاهش یافته بطوری که از  55درصد دوره دوم ،به  32درصد (یعنی 83
نماینده از  077نماینده) در دوره سوم کاهش یافته است ولی با یک نگاه کلی به این سه دوره،
حضور این حجم از روحانی در مجلس و اعتماد مردم به این نمایندگان ،نشان از شدت فضای
مذهبی در کشور و همچنین اعتماد فراوان مردم به طبقۀ روحانی و مذهبی بوده که محور این
روحانیون نیز ،شخص حضرت امام و سایر روحانیون شاخص انقالب بودهاند.
در یک جمعبندی از مطالب باال میتوان گفت که در دهۀ اول انقالب اسالمی با توجه
به حاکم بودن فضای انقالبی و فراگیر بودن ایدئولوژی انقالبی ،فرهنگهای ارزشی نظیر ساده
زیستی ،راستگویی ،ظلم ستیزی ،مبارزه با دنیاپرستی ،ثروتاندوزی و  ...بر فضای ذهنی و
سیاسی نخبگان حاکم بوده (و این ارزشها برای مردم نیز ارزشمند بوده) و نخبگان سیاسی
دهۀ اول انقالب اکثر این ویژگی را دارا بوده و از طرف دیگر از جانب حضرت امام ـ به
عنوان رهبر و معتمد مردم ـ نیز تایید میشدند .لذا اعتماد سیاسی باالیی را ما شاهد میباشیم
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که این نکته در حضور پرشور مردم در تظاهراتها ،راهپیماییهای مختلف ،حضور مکرر
مردم در مراسمات سخنرانی امام خمینی (ره) و سایر بزرگان نظام ،در میزان آرای انتخاباتی و
 ...مشهود میباشد.
 .4-2جنگ تحمیلی و اعتماد سیاسی در دهة اول انقالب اسالمی

جنگ تحمیلی عمالً در روز  31شهریور  1359توسط عراق و صدام حسین با حمالت
سراسری ،هوایی ،زمینی و دریایی عراق به ایران در طول مرزهای مشترک از آبادان تا شمال
قصر شیرین آغاز شد که در ابتدای جنگ مناطق مرزی به سرعت از جانب عراق مورد حمله
واقع شده و بتدریج پاسگاههای مرزی به تصرف عراق در میآمدند و هدف رهبران عراق از
تجاوز این بود که با شکست نظامیایران اهداف خود مبتنی بر لغو قرارداد  ،1975تجزیه استان
خوزستان و در نهایت براندازی نظام جمهوری اسالمی را تأمین نمایند (فوزی،1384 ،
ص .)04لذا ارتش عراق به سرعت وارد خاک ایران شده و از مرزهای غربی تا جنوب ایران
مورد حمله قرار داده و این در حالی بوده که جمهوری اسالمی به دلیل مشکالت ناشی از
شرایط انقالبی ،اختالفات بروز یافته قومی ،مشکالت اقتصادی و عدم آمادگی نیروهای نظامی
ایران و توان مقابله برنامهریزی شده و استراتژیک را با ارتش سازماندهی شده عراقی نداشته

و تنها مقاومت مردمی بوده که خیلی سریع جلوی تجاوز بیشتر عراقیها را گرفته تا خاک
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کشورمان را اشغال نکنند (حسنی صدر آبادی ،1384 ،ص.)46
در سالهای بعدی جنگ نیز این روند مقاومت و اقبال مردم به جبهههای جنگ نیز
تداوم داشته است که گرچه مقاومت میهنی از جملۀ ویژگیای ایرانیان میباشد ولی اگر اعتماد
مردم به رهبری انقالب و مسئولین نظام و آرمانهای انقالب نبوده دیر یا زود مردم خسته از
جنگ ،تسلیم دشمن میشدند کما اینکه ما این مورد را شاهد نبوده و تا روز پایانی جنگ
شاهد مراجعۀ گسترده مردم به جبهههای جنگ میباشیم .بر این اساس ،مقاومت مردمی در
مقابل این تهاجمات را مهمترین عامل توقف ارتش عراق باید ذکر کرد .هر چند نیروهای
نظامی نیز ،علی رغم ضعفها و کاستیهای موجود ،با اندک امکاناتی که در اختیار داشتند،
به شکل پراکنده به مقاومت پرداختند و در کند شدن این تجاوز نقش داشتند تا اینکه در
سالهای بعدی ،جنگ بتدریج به نفع ایران و به ضرر عراقیها در حال تداوم بوده است.
از جملۀ دیگر شواهد داوطلبانه بودن حضور مردم در جبهههای جنگ باید اضافه کرد که
شکلگیری سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،نیروهای نظامیو بسیج مردمی با یکپارچگی و
اعتقادات دینی و ملی پایدار و همچنین تبعیت از حضرت امام خمینی در اندک زمانی به صورت
مسئولین نبوده ،این همه بسیج داوطلبانه صورت نمیگرفته و مردم به جبههها مراجعه نمیکردند
تا با دشمن بجنگند .چنانچه از مجموع  013055شهید دوران جنگ تحمیلی تنها (تقریباً) %05
آنها (حدود  54هزار نفر) از نیروهای نظامی و انتظامی بوده ( )http://mandegarmmmg.irکه
تعلیمات جنگی دیده و به عنوان ارتش در نظر گرفته میشدند و مابقی این شهدا از بسیج و
سپاه پاسداران و گروههای مقاومت مردمی بودهاند و همچنین از این مجموع شهید ،بالغ بر 155
هزار نفر مجرد ،بوده و تنها  32هزار نفر آنها از  32سال به باال سن داشتهاند که این مجرد بودن
و با سن پائین تر از  32سال همگی نشان از کارکرد اعتماد مردم به رهبری و نظام انقالب
اسالمی بوده است که با عشق و اعتقاد به جبهههای جنگ وارد شدند (روزنامه اطالعات
 .)1367/6/08مردمیکه در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار داشته و بیکاری ،تورم ،و
 ...ـ که تا حدودی معلول شرایط انقالبی بوده ـ با پدید آمدن شرایط جنگی در کشور تشدید
شده ولی با این حال مردم به دلیل اعتماد به سخنان مسئوالن نظام و فرماندهان جنگ روز به
روز بیشتر و بیشتر در حالت بسیجی و داوطلبانه وارد جبههها شده تا از میهن خویش دفاع
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خودجوش شکل گرفته و به مقابله با دشمن برخواسته که اگر اعتماد مردم به رهبری نظام و

نمایند و خون خود را نثار انقالب کردند (شیرودی ،1384 ،ص .)17این مردمیبودن دفاع از
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کشور و حالت داوطلبانه بودن این مشارکت ناشی از وجود اعتماد سیاسی به نظام نوپای
جمهوری اسالمی و آنهم در دهه اول و سالهای آغازین عمر جمهوری اسالمی بوده است.
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جمعبندي

اعتماد سیاسی در معنای اعتماد مردم به حکومت و نخبگان سیاسی میباشد و این پیام را به
دنبال دارد که مردم به حاکمان وقت خویش اعتماد داشته و حاضر هستند با تمام توان با
حاکمان همکاری نمایند که در این صورت ،طبیعتاً نظام سیاسی مذکور از مشروعیت نیز
برخوردار میگردد .اعتماد سیاسی شاخصههای زیادی داشته و عوامل مختلفی نیز بر آن
تاثیرگذارند که از جمله آنها میتوان به «صادق بودن مسئولین با مردم؛ دلسوز بودن دولت
مردان؛ باور به عدم سوء استفاده مسئولین از بیت المال و از مقام و موقعیت؛ باور به پایبندی
مسئولین نسبت به وعدههایی که داده میشود؛ باور به عدم فریب مردم از سوی مسئولین
گروهها و احزاب سیاسی؛ اعتقاد به راستگو بودن مسئولین سیاسی و احزاب سیاسی؛ حل
منازعات سیاسی توسط حاکمان؛ تأمین امنیت ،وسایل رفاهی و آزادی مردم» و ...اشاره نمود
(نک :تاجیک ،1383 ،ص .)34با نگاهی به فاکتورهای باال و تاثیر آنها بر اعتماد سیاسی ،به
خوبی قابل فهم است که میزان باالی مشارکت سیاسی مردم در انتخابات گوناگون و همچنین
همه پرسی قانون اساسی ،حضور فراگیر و گستردة مردم در طرحهای سازندگی روستاها و
شهرهای کشور ،حضور عظیم مردم در راهپیماییها و مراسمات مربوط به انقالب و نظام،
حضور گسترده و خیره کنندة مردم و جوانان به جبهههای جنگ و مبارزه با دشمن بعثی،
حضور عظیم و داوطلبانه در شکل دادن بسیج و گروههای مقاومت مردمی ،رأی دادن به
طبقات روحانی و سنتی جامعه به عنوان پایگاه انقالبی و محروم در راستای شعارها و
آرمانهای نظام ،کم اهمیت دانستن مشکالت اقتصادی و تحمل وضعیت اسفبار اقتصادی به
امید فردایی بهتر و ماندگاری انقالب و ..همگی از جملۀ مولفههای ایجاد و نمایش اعتماد
سیاسی به نظام محسوب میشود .در نهایت ،چنانچه مالحظه گردید اعتماد سیاسی در دهۀ
اول تابعی از وجود شخصیتهای دینی و سیاسی همچون حضرت امام و  ،...جنگ و حضور
مردم در جبهههای جنگ ،مصادیق اعتماد ساز در حوزة اقتصاد جنگی ،مشارکت سیاسی باالی
مردم و ...بوده و ما عمالً شاهد میزان باالیی از اعتماد سیاسی در کشور میباشیم و شاید این
(اعتماد سیاسی باال) مهمترین عامل ایستادگی و تصمیمات استقالل طلبانه نخبگان سیاسی
نظام در تمام زمینههای داخلی ،خارجی و همچنین جنگ تحمیلی ،بوده است.
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