
  

  

  

  
  1396 تابستان ،39شماره  ،سال یازدهم

  42 تا 23 هصفح    

  
ه با استفاد رانیا یاسلام يدرجمهور یجامعه مدن یپژوهندهیآ

  SWOT سیماتر لیاز روش تحل
قوق و دانشکده ح، یاسیس یجامعه شناس شیراگ، یاسیعلوم س یتخصص يدکتر يدانشـجو /زهرا مسعود

   رانیا، تهران، یدانشگاه آزاد اسلام قات،یواحد علوم و تحق، یاسیعلوم س

، قاتیواحد علوم و تحق، یاســیدانشــکده حقوق و علوم ســ، یاســیگروه علوم ســ، اریدانشــ /یاحمد ســاع

  Ahmadsaeiuni@yahoo.com )مسئول سندهی(نو رانیا، تهران، یدانشگاه آزاد اسلام

  چکیده
ـــته انیحوزه م کیبـه منزله  یپژوه نـدهیآ ـــا، يارش ـــناس  ییامکان ش

و  ندهیآ یاســیتحولات ســ يریدر شــکل گ مؤثر يو روندها دادهایرو
ـــت  ـــو یابیـدس وقوع انقلاب  انیم نیرا فراهم کند. در ا ندهیآ ریبه تص
 یپژوهندهیآ اتیســـاز در ادب یشـــگفت کیبه عنوان  رانیدر ا یاســـلام
جامعه  يریو شکل گ یاسیدر روند توسـعه س یبزرگ راتیت تاثتوانسـ

ـــتفاده  نیدر ا .گذاردبر جا  یمـدن نقاط  SWOT روش ازپژوهش با اس
ــعف و قدرت (مح ــکل گیو خارج یداخل طیض در  یجامعه مدن يری) ش

ـــ رانیا ـــتقرار  یپس از انقلـاب را مورد بررس  انیم نیدر ا .گرفته اس
بالا ، تیرشد جمع یداخل طیدر مح یدنشکل دهنده جامعه مهاي شرانیپ

ــ ــا، لاتیرفتن ســطح ســواد و تحص  ،يو مجاز یعموم يگســترش فض
 یردولتیغ یمدن يهاتولد نهادها و سازمان ،یطبقات اجتماع شدندهیچیپ

 يریگشکل ،یاسیســ يهااحزاب و گروه شیرشـد مطبوعات، افزا د،یجد
 رانیآمد را در اکار یفرصت و امکان تحقق جامعه مدن، یمدن يهاجنبش

ـــلام  رینظ ییروند ها یخارج طیدر مح. خواهند کرد رتریامکان پذ یاس
هاي و دخالت قدرت انهیدر خاورم يســـاز یدموکراســـ، شـــدن یجهان

به عنوان  يتا حدود  انهیدر منطقه خاورم یتیامن يبزرگ و وجود فضــا
  رود.  می به شمار رانیدر ا  یبه جامعه مدن یابیدست  يبرا دیتهد
، فرصت، شرانیپ، یانقلاب اسلام، یجامعه مدن، یپژوه ندهیآ :دواژهیکل
  .دیتهد

  11/04/1396 تأیید خیتار                                            7/02/1396 تافیدر خیتار
  باشد.برگرفته از رساله دکتري خانم مسعود می حاضر مقاله
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  مقدمه

هاي در فاصله سال.غاز تاریخ نوین ایران استسر آ، انقلاب مشروطیت و رویدادهاي آن

ــت، میان این رویداد تا اکنون ــته اس ــلامی به   .جامعه ما از هر لحاظ دگرگون گش انقلاب اس

وده تاریخ معاصــر جهان بهاي عنوان یک شــگفتی ســاز بی شــک یکی از بزرگترین انقلاب

ـــت و انقلاب ـــتردههاي اس ـــطح کلان اي بزرگ نیز تاثیرات گس و خرد جامعه برجا را در س

اثرگذاري بر روند توسـعه و به ویژه توســعه ســیاسی ، که یکی از مهم ترین آن ،گذاشـته اند

شـگفتی ساز عبارت است از یک رویداد شگفت انگیز و ناگهانی که پیامدهاي   .بوده اسـت

مهمی در پی دارد. شگفتی سازها آن قدر قوي هستند که بسیاري از موارد را زیر و رو کرده 

  .)19: 1394، (ناظمی کنندمی و تفکر و برنامه ریزي  اکثر مردم را دچار تغییرات

گفتمان  ييابج تیکاز گفتمان دمکرا یییی، بروز نشانه هاایراندر  در سـاختار سـیاسی تغیر

ــممدر ــاختار جمهور ييمطلقه پهلو نیس ــو ييو بالاخره انتخاب س ه هم ، رهبران انقلاب يياز س

و ین ین وتک ييبرا زمینه و فراهم شدن ایرانمعاصـر  سـیاسـی اتحیدر  ييدییانگر سـرآغاز جدییب

  بود. سیاسی ایرانو  عیدر ساختار اجتما، مدنی جدید ييشکل گیري نهادها

انسـانی و اسـلامی در جامعه زنده شود و مردم به هاي انقلاب اسـلامی موجب شـد ارزش

ـــؤولیـت ـــان توجه یابند و اقدام به کارهاهاي مس ه ي عام خیرالمنفعاخلاقی و دینی و معنویش

اي د از وظایف خود بکاهد و پارهتوانمی شود و دولت کنند، [در نتیجه] از بار دولت کاسـته

ـــؤولیـت ـــپاردهاي از مس ـــت به جامعه مدنی  .خود را به مردم بس این امر به یک معنا بازگش

  . )52: 1379، اسلامی است(یزدي

 لامی به عنوان یک شگفتیپرسـش اصـلی در این پژوهش این اسـت که وقوع انقلاب اس

ین و متناســب با ا ؟ي جامعه مدنی در ایران داشــته اســتســاز چه تاثیري بر روند شــکل گیر

ی رسد انقلاب اسلامی به عنوان یک شگفتمی پرسش این فرضیه مطرح خواهد شد که به نظر

یر تغی ،اجتماعی و اقتصادي (گسترش توسعه اجتماعی، سـیاسـیهاي سـاز با تغییر در پیشـران

ـــاديهـاي در برنـامـه ـــاي عمومی و، اجتماعی جدیدهـاي ورود نیرو، اقتص ) ...تغییر در فض

  .مناسبی را در اختیار جامعه مدنی در ایران قرار داده استهاي و فرصتها پتانسیل
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  .تعریف مفاهیم 1

  .آینده پژوهی 1-1

گ خلال جندر  .دارداي شــکل گیري رشــته آینده پژوهی که ماهیتی کاملا میان رشــته

آینده پژوهی از دهه شصت میلادي آغاز شد و به عنوان .جهانی دوم و دوران پس از آن بود

آینده ، به تعبیر وندل بل ).13: 1388، (عیوضی پایه ریزي شد؛هاي جدید علومیکی از رشته

ـــف، پژوهی بـه دنبـال مطالعه نظام بند  ،نهاي ممکارایه،آزمون و ارزیابی آینده، ابداع، کش

مختلفی را راجع به آینده پیش روي افراد هاي آینده پژوهی انتخاب .مل و مطلوب استمحت

 ندکمی دهد و در انتخاب و پی ریزي مطلوب ترین آینده به آنان کمکمی قرارها و سازمان

)bell.2003.p73(. ن،ممکهاي سهیل عنایت الله معتقد است علاوه بر مطالعه نظام مند آینده 

ه اسـطوره هایی است که ب وها آینده پژوهی به دنبال شـناسـایی جهان بینی مطلوب، محتمل،

 .)inayatollah.2007.1(دهدمی اي شکلهر آینده

  نی.جامعه مد1-2

شهیشـهدر اند نیمفهوم جامعه مد ریخیاز نظر تا رفته  متفاوت به کار ييدر پنج معنا سـیاسی ی

   است: 

 اصحاب قرارداد یشهیشهواده و در انددر مقابل خان ییییارسطو یشهیشهبه مفهوم دولت در اند -1

    بیعیدر مقابل وضع ط عیاجتما

ـــهدر اند ییییبـه مفهوم جـامعـه متمـدن در مقابل جامعه ابتدا -2 شهیش ـــانی  ی چون آدام  کس

 ) 1767( نیجامعه مدیخ یخ فرگسون در کتاب درباره تار

 هگل  یشهیشهدولت در اند ینینتکو لیهبه مفهوم شکل او -3

ـــاد ييبـه مفهوم حوزه روابط مـاد  -4 در مقابل عی و اجتما تیق طبقـاییو علـا ييو اقتص

 مارکس  یشهیشهدر اندیگاه یگاه دولت و به عنوان پا

شه یشــه بنا طبق اندزیراز روبنا (نه حوزه  ییییبه عنوان جز نیجامعه مد -5 ز مارکس) و مرکی

 ییشـــه گرامشـــییطبق حاکمه در اند ييفکر ییهژمون یایک یک ئولوژیدیدقدرت اکیل تشـــ

  .)33: 1374، (بشیریه

ــه نظر دکتر بشیریه  جا ــت (تعبیر هگلی نیمعه مدبـ ــل دولـ ــوزه)، در مقابـ ــه حـ از اي بـ

 اياسـت و مجموعـه سیاسیکـه فـارغ از دخالـت قـدرت  شودمی اطـلاق عیروابـط اجتمـا

 را در بـــر )صیخصوغیر( نیو مد صیخصوهاي انجمن ها، و تشکل، ازنهادهـــا، مؤسسات

  )329:  1376، شیریه(ب» دگیرمی
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 هايبـشر شـامل حوزه ییزنـدگ ییـر دولتـییشــامل همــه حـوزه غ ییــدنجامعه م، بنابراین

ــاد، فرهنگ و به ــتییواقتص ــور نیجامعه مد .ژه حقوق اس ــودمی محقق تیدر ص که مردم  ش

ـــارکـت در قـانونگذارییبـالقوه خود را در فرا ییعییبتواننـد حقوق طب  ییدنبه حقوق م يينـد مش

  ل کنند.ییتبد ییبالفعل و اجرا شدن

  شناسی . مبانی روش 2

. هرگونـه تـأثیرگذاري و فعالیت جامعه مدنی در کنـدمیجـامعـه مـدنی در خلـأ عمـل ن

ـــتري از امکـانات و محدودیت ـــورت میبس با درك چنین  .گیردهاي داخلی و خارجی ص

و تهدیدها در ها فرصت، چالش ها، ضـرورتی هدف اساسی ما در این پژوهش بررسی موانع

یري جامعه مدنی کارآمد در ایران است. نگارنده معتقد ابعاد داخلی و خارجی براي شکل گ

ا انتخاب   از این رو ب، است بررسی دقیق این مهم با رویکرد تک بعدي امکان پذیر نمی باشد

ــعی در ارایه تحلیلی جامع خواهیم هاي از میان روش  SWOTروش تحلیل  آینده پژوهی س

  .داشت

ـــوات  SWOT روش  ـــی بـا نام تحلیل س ـــناخته کـه در فـارس ـــودمیهم ش یکی از  ش

ــتراتژیکبرنامه		ابزارهاي ــعیت داخلی و خارجی یک 		ریزي اس ــت که براي ارزیابی وض اس

)، Strength. اس دبلیواُتی در انگلیسی حروف اول کلمات قوت (شـودمیسـازمان اسـتفاده 

 ویژگی ) است. مهمترینThreat) و تهدید(Opportunity)، فرصت (Weaknesssضـعف (

ها و هاي کمّی و محاسبات ریاضیاتی به تحلیل دادهبدون نیاز به تحلیل توانمیه این است ک

ـــها و تحلیل ـــایر روش ها نیاز به آمار و اطلاعات کمّی و تدوین راهبرد پرداخت درحالیکه س

  .)309- 307: 1393، (پیرسوننین فرمولهاي پیچیده ریاضی دارندهمچ

  SWOTروش  محورهاي : 1جدول 

  

   S راهبرد

ـــت و نقاط مثبت (توان و نقاط قوت) آن را ا ـــعیـت داخلی اس ین راهبرد مربوط بـه وض

  ایجاد کند.  افزاییهم	د یک حالتتوانمی. این راهبرد کندمیارزیابی 
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  Wراهبرد 

ـــعفهاي) آن را ارزیابی  ـــت و نقاط منفی (ض ـــعیت داخلی اس این راهبرد مربوط بـه وض

  هاست.و افزایش فرصت . هدف دومین راهبرد، کاهش نقاط ضعفکندمی

  Oراهبرد 

این راهبرد مربوط به وضعیت خارجی است و نقاط مثبت (فرصتهاي) آن را در ارتباط با 

ســـت و ا. این راهبرد براســـاس توانمندي در مقابل تهدیدات بنا شـــدهکندمیبیرون ارزیابی 

  هاي موجود و کاهش تهدیدات است.هدف آن افزایش توانمندي

  Tراهبرد 

برد مربوط به وضــعیت خارجی اســت و نقاط منفی (تهدیدات پیش روي) آن را این راه

  . هدف این راهبرد، کاهش تهدیدها تا حد امکان است. کندمیدر ارتباط با بیرون ارزیابی 

   s. راهبرد تحلیل نقاط قوت شکل گیري جامعه مدنی در محیط داخلی3

    )(گسترش توسعه اجتماعی  -3-1

ـــرایط و الزامات جنگی و نیز تحریم در دهۀ اول انقلاب، ـــادي غرب، تحت ش هاي اقتص

هاي جدید به عنوان یکی از غایات توسعۀ سیاسی مغفول ماند، اما بلافاصله بعد ایجاد ظرفیت

فرهنگی با هدف ارائۀ  -صـــنعتی و علمی -هاي اقتصـــادياز جنگ، گســـترش زیرســـاخت

ـــتور ک ـــلامی از زندگی اجتماعی در دس ـــرفتۀ اس وري جان والتر ب.ار قرار گرفتالگوي پیش

معتقد است که رشد اقتصادي و اجتماعی عامل و علّت رشد جامعه مدنی نبوده، ولی توانسته 

نیادي هاي بیکی از سیاست، شرایط مساعدي را براي آن فراهم آورد. بعد از پیروزي انقلاب

توسعۀ  يهاخصشاگسترش توسعه اجتماعی بوده و  به دستاوردهاي خوبی در ارتقاي  ایران

انسـانی دسـت یافت طبق گزارش بانک جهانی  شـاخص توسعۀ انسانِی جمهوري اسلامی از 

ارتقا یافته است)و از منظر جایگاه توسعه بین  2016در سال  743/0به  1980در سـال  443/0

  .)HDR :2016 :141 (ارتقا یافته است 69به  2016کشور جهان سال  187

آثار خط مشی هایی مثل  .گیرتر و مهم تر اسـتات چشـمدر حوزة آموزش عالی، تحول

ها و ارتقاي سطح علمی مؤسسات آموزش هاي علمی و تخصـصـی در دانشـگاهایجاد قطب

عالی و تحقیقاتی و نیز گســـترش آموزش عالی، به ویژه تحصـــیلات تکمیلی، در توســـعه و 

اسـلامی، مؤســسات  گسـترش فوق العاده و کمّی آموزش عالی اعم از دولتی، دانشـگاه آزاد

ــام نور و علمی  هــاي علمی وکــاربردي و نیز مراکز تحقیقــاتی، قطــب -غیرانتفــاعی، پی

هاي علم و فناوري نمودار شــده اســت. در روند گســترش کمّی آموزش عالی، ســهم پارك
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ــهم زنان (هم در پذیرش و هم در تعداد  ــیتی، س ــت و به لحاظ جنس مناطق محروم و دوردس

ـــجویـان) خیلی ـــجویان و  کـل دانش ـــتر از مردان بود. رونـد رو بـه افزایش تعـداد دانش بیش

التحصیلان به جایی رسیده که ظرفیت آموزش عالی از تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه فارغ

د ماند. بدین ترتیب، رونها خالی میها و صـــندلیپیشـــی گرفته اســـت و بخشـــی از ظرفیت

ــتر ب ــترش آموزش عالی، البته با تمرکز بیش نج میلیون ر کیفیت، همچنان ادامه یافته و به پگس

نامۀ (ســالن هم به طور مرتب رشــد داشــته اســتالتحصــیلادانشــجو رســیده اســت. تعداد فارغ

 ).1391آماري 

ساله و بیش تر برحسب جنس در کل کشور  6میزان باسوادي در جمعیت : 1نمودار 

  1395و  1390

 

دادند که در سال کشور را زنان تشکیل میدرصد از باسوادان  6/36، فقط 1355در سال 

درصــد نیز فراتر رفته اســت.  60)، امروز از 106: 1379درصــد رســید. (قریب،  46به  1375

 1365هزار نفر در سال  975شمار شاغلان زن در مؤسسات مختلف دولتی و غیردولتی نیز از 

دهد (شهرام نشان میدرصدي را  81افزایش یافت که رشد  1375هزار نفر در سال  1765به 

 هاي) و بعد از آن هم به طور مستمر ادامه یافته و سهم زنان در برخی از حوزه320: 1386نیا، 

  اداري، خدماتی و آموزشی از مردان پیشی گرفته است. 

  )اقتصادي (کاهش سهم بودجه دولت از نفتهاي تغییر در استراتژي 2-3

ــی تأثیرگذار بر جامعه  ــویی درآمدهاي نفتی نقش ــته اســت. از س مدنی جامعه ایران داش

هاي رشد جامعه مدنی موجب رشد اقتصادي شده است که پیامدهاي آن، فراختر شدن زمینه

اسـت. اما از سـوي دیگر موجب بالاتر رفتن سـهم اقتصـادي دولت و در نتیجه ضعف بخش 
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 هخصـوصـی، گسـترش دسـتگاه بوروکراسـی براي اداره درآمدهاي نفتی، وابســته شدن هم

ـــرهـاي اجتماعی به درآمدهاي دولتی، یعنی درآمدهاي نفتی، و بی نیازي مالی دولت به  قش

ها و کاهش تولید و لذا مردم شـده اسـت. پس از انقلاب و در دوران جنگ، به سـبب تحریم

کاهش صـــادرات، ســـهم درآمدهاي نفتی در بودجه کل کشـــور کاهش یافت. هرچند که 

هاي اخیر نیز ها قرار داشـته اسـت و در سالرنامه دولتهمواره کاهش سـهم نفت در نظر و ب

تا سهم درآمدهاي مالیاتی در مجموع درآمدهاي دولت نسبت به درآمدهاي  شـودمیتلاش 

  بینیم.نفتی افزایش یابد. همانگونه که در نمودار ذیل می

  

 هاي گذشته (درصد)ي کلیدي بودجه در سالهاشاخصوضعیت برخی از : 2جدول 

  )81: 1395دهاي دولت یازدهم، (دستاور
 1394 1393 1392 1391 1390 1389 شاخص

سهم درآمد نفتی از 

 کل مصارف دولت
45 48 40 43,4 35,2 30,5 

 ايسهم اعتبارات هزینه

 از کل مصارف دولت
68 77 85 82,2 81,8 85,2 

سهم اعتبارات عمرانی 

 از کل مصارف دولت
24 22 15 13,8 15,6 13,5 

ات به نسبت مالی

 اياعتبارات هزینه
43 36 44 40,7 48,6 45,5 

 GDP 6,6 5,9 5,8 5,4 6,6 7,2نسبت مالیات به 

ـــال هاي ترکیـب درآمدها و هزینه ـــان 94بودجه عمومی دولت در س دهد که در می نش

به حدود  87تا  84هاي چارچوب اقتصــاد مقاومتی، اتکاي بودجه دولت به نفت که در ســال

با کاهش قیمت نفت و  درصــد کاهش یافته اســت 33یافته بود،به حدود  درصــد افزایش 70

ـــهم مالیات 94دلاري در بودجه  72قیمـت پایه  ـــایر درآمدهاي ها و همچنین افزایش س و س

دولتی، شـاهد بهبود سـاختار مالی بودجه دولت هستیم و دولت از طریق گسترش مالیات ها، 

بودجه به نفت را کاهش دهد و همچنین با و... توانســـته اســـت اتکاي ها واگذاري شـــرکت

ــت ــته اس ــد زیاد بودجه جاري کاس ــد بودجه عمرانی، از رش ــرورتاً بر توجه .رش امري که ض

ــتر به بخش خصــوصــی منجر  ؛ چراکه بدون رشــد بخش خصــوصــی شــودمیهرچه بیش

ـــت که عمده توانـمیدرآمـدهـاي مـالیـاتی ن د افزایش یابد. روند فوق در حالی رخ داده اس
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ـــودمیش حجم درآمـدهاي نفتی، به افزایش قیمت جهانی نفت مربوط افزای ش و نه افزای ش

هاي آتی نیز ادامه یابد. چرا که به دو دلیل این روند در سال رسدمیحجم فروش آن. به نظر 

ــت؛ اول به دلیل افزایش جمعیت، و دوم به دلیل  ــرف داخلی مواد نفتی رو به افزایش اس مص

  دهد. ، که مصرف سرانه انرژي را افزایش می»گیشیوه زند«تغییر مداوم 

هاي اخیر براي افزایش درآمدهاي مالیاتی، از جمله اجبار بر تلاش جدي دولت در ســال 

ـــتا قرار می ـــناف، در همین راس ـــوي اص گیرد. بدین پرداخـت مالیات بر ارزش افزوده از س

ــد جامعه مدنی فراهم آورده ترتیب، زمینه ــودمیهاي بالقوه رش ــاهد  .ش لذا، باید در آینده ش

 هاي بازرگانی، سازمانهاي متعلق به بخش خصـوصی، از جمله اتاقگسـترش نقش سـازمان

  اصناف و... در جامعه باشیم.

 تحول در فضاي عمومی و ارتباطی 3-3

ها تغییراتی پذیرفته اســت که از آن جمله خلق فضــاي عمومی ســنتی ایران طی این ســال

نار فضاهاي سنتی گذشته است. منظور از فضاهاي عمومی سنتی فضـاهاي مدرن جدید در ک

ه ها و تکایا اسـت کمصـلاي نماز جمعه، مسـاجد، حسـینیه تجمعی نظیر هايیا مکان هاپاتوق

ن است. اما در کنار ای چون گذشـته بیشتر محل تجمع بخش سنتی جامعهدر حال حاضـر هم

 شــکل اخیر طی دو دهۀ )مجازي فضــاي عمومی ســنتی، فضــاهاي عمومی جدیدي (فضــاي

بقه قرار فکران این طویژه روشـــنکه بیشـــتر محل اســـتفاده طبقۀ متوســـط جدید و به گرفته

  گیرند.می

 وگو و کســب اطلاعات براي هموطناناینترنت یک فضــاي عمومی مجازي براي گفت

در سال  روز در حال گسـترش است. درحالی کهایران وخارج از کشـور اسـت که روزبه در

ــال  250,000فقط 2000 ــتند، این رقم در س ــی داش ــترس به  2005نفر در ایران به اینترنت دس

درصد کاربران اینترنت در خاورمیانه را  2/41یافته اسـت. در ضمن  افزایش نفر 7,500,000

ا، که هنتنویسی مقام سوم جهان را دارد. کافیو ایران در وبلاگ دهندمیها تشـکیل ایرانی

جدید را  هايپاتوق اســت، نقش روز در حال افزایشها درشــهرهاي کشــور روزبهداد آنتع

ــاي مجازي84: 1387کنند (یزدان فام، بازي می ــانه ). فض اي فرامرزي در کنار و فضــاي رس

سـایر منابع، اطلاعات اقشـار مختلف اجتماعی خصوصا طبقۀ متوسط جدید و طبقۀ بالا دست 

ابع اطلاعاتی کنندة منترین و بانفوذترین تأمینعمده گذشته دولت در گررا تغییر داده است. ا

ــر منابع غیردولتی جدیدي به وجود آمده بود، در مردم ایران  اند که از تأثیر دولتحال حاض

کاهد و براقتدار و می عمومی برافکار و ســـایر نهادهاي ســـنتی جامعه نظیر خانواده و مذهب
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ـــامل گروهگروهمیزان تـأثیرگذاري  ـــی، هنري،  هايهاي مرجع جدید ش ـــیقی، ورزش موس

  ). 65: 1386افزاید (ربیعی، سینمایی، ادبی و... بر جامعه می

ــان می ــه اطلاعات چهار دوره اخیر آمارگیري نش ــال مقایس ــریب  1394دهد که در س ض

تر به ترتیب ساله و بیش 6در بین افراد  1392و  1389، 1387هاي نفوذ اینترنت نسـبت به سـال

درصد بیش تر شده است همچنین ضریب نفوذ اینترنت  3/15درصـد و  4/29درصـد،  3/33

 1392درصــدي ســال  0/30در مقایســه با ضــریب نفوذ اینترنت  1394درصــدي ســال  3/45

  .)1394(سالنامه آماري سال باشدقبل می درصدي نسبت به دوره ي 51بیانگر رشد 

  اثیرگذار بر جامعه مدنی تغییر نیروهاي اجتماعی ت -4-3

پا و ردهوران، تجار خگیري انقلاب اسـلامی طبقۀ متوسط سنتی شامل پیشهدر روند شـکل

ـــکل ـــلامی به  حمایت هاي مختلف از انقلاببزرگ بـه ش کردند. پس از پیروزي انقلاب اس

 ردلیل همبسـتگی تاریخی قشـر روحانی و بازاري، شـاهد نفوذ سیاسی و اقتصادي بازاریان د

هاي اول و دوم توســعۀ اقتصــادي جمهوري اســلامی هاي مختلف جامعه هســتیم. برنامهبخش

را در اختیار بازاریان قرار داد. بخش قدرتمند و بانفوذ بازار پس  بزرگی هاي تجاريفرصــت

ـــدن از حمایتاز انقلاب با بهره ـــنعتی بخشمند ش  هاي حکومت براکثر مراکز تولیدي و ص

ۀ مسلط شد و با ایجاد تشکیلاتی ازجمله کمیت بود ت دولت مصادره شدهکه به دس خصوصی

الحســنه، ســازمان اقتصــاد اســلامی و اتاق بازرگانی، کنترل هاي قرضامور صــنفی، صــندوق

داري تجاري را در اختیار گرفت. در بعد سیاسی، بازاریان فرصت پیدا بخش اصـلی سـرمایه

را تقویت کنند و انسـجام بخشند. براي مثال،  کردند که سـازمان و تشـکیلات سـیاسـی خود

 ترین ســازمان ســیاســی بازار تلقی کردترین و مهممؤتلفۀ اســلامی را قدیمی جمعیت توانمی

ــنتی داشــت. اما از دهۀ  ــیس، ارتباط تنگاتنگی با روحانیت س تا به  70که از همان اوایل تأس

ـــنتی بـه ـــت تـدریج امروز بـازار س یه خود را به دلایلی چند از جمله هـا و امکـانات اولفرص

بازار، مدرن شدن تجارت  شـدن اقتصاد، کاهش توان مالی دولت رانتی در حمایت ازجهانی

ی از طبقۀ تکنوکرات صنعت و ظهور اندازي مراکز تولیدي و خدماتی کشورو بازرگانی و راه

وف ها و صنحرفه روزبر موارد فوق، براثر گسـترش شـهرنشـینی روزبهدهد. علاوهدسـت می

اي ههاي زنجیرو بزرگ جدیدي شامل فروشگاه متعددیابند و بازارهاي جدید گسـترش می

ورسیده ن دارانسرمایه شوند. حضور و فعالیتها براي ارائه کالاها تأسـیس میوسـوپرمارکت

ـــعیف این طبقه کمک و رانـت ـــۀ تجارت نیز به تض . در کنار کاهش کندمیخوار در عرص

اقتصـادي و شأن اجتماعی خرده بورژوازي بازاري، قدرت سیاسی این طبقه نسبت به  تقدر
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گذاري جمهوري اســـلامی گذارد. در شــش دورة قانونمی قوة مقننه روبه افول گذشــته در

ــندلی ــاحب ص ــط جدید براي تص ــنتی و طبقۀ متوس ــط س ــتمر بین طبقۀ متوس هاي رقابتی مس

ـــل آن مجلس وجود ـــت کـه حاص ـــتـه اس یجی نقش بازار در مجلس بوده کاهش تدر داش

 ).152-3: 1385(ازغندي، است

  جدید طبقۀ متوسط 5-3

بعد از جنگ تحمیلی، تغییراتی در ترکیب طبقاتی جامعۀ ایرانی روي داد و طبقۀ متوسط 

). 67-66: 1389جدید از شـرایط مناسبی براي فاعلیت و توانمندي برخوردار شد (زیباکلام، 

جدیدي بود.  هاي سیاسیسط جدید با مطالبات سیاسی نو، مستلزم ظرفیتگسترش طبقۀ متو

 ي بهداشت و درمان و نیزهاشاخصگسـترش تحصـیلات عالی، افزایش نرخ باسوادي، رشد 

ارتقاي شاخص توسعۀ انسانی، در مجموع موجب ارتقاي فرهنگ سیاسی و بصیرت عمومی 

ا را بالا برد؛ زیرا این تحولات همراه بشد و سطح انتظارات جامعه و ظرفیت پاسخگویی نظام 

هاي اطلاعاتی و ارتباطی جدید و گســـترش ارتباطات خارجی، اســـتفاده از ابزارها و فناوري

ـــدن موجب فعال ـــدن ظرفیتتـأثیرپذیري از فرایندهاي جهانی ش ـــالارانۀ تر ش هاي مردم س

   .)54-51: 1381جمهوري اسلامی (بشیریه، 

، طبقۀ متوسـط جدید شـرایط اقتصـادي، ســیاسی و راهبردي برخلاف طبقات بالا و پایین

-134: 1381ریه، ییبشلازم براي ظهور و فعالیت به عنوان نیروي سـیاسی را در اختیار داشت (

ي اقتصـادي و غالب شدن سیاست سازندگی، جامعه هافعالیت). درگیر شـدن جامعه به 135

ــوي دیگر، افزایش تو ــی متحول کرد. از س ــاس لیدات داخلی، نویدبخش رفاه و را به طور اس

مصـرف بیشـتر شـد، وضـع زندگی مردم به تدریج بهتر شد و مصرف نه فقط براي رفع نیاز، 

بلکـه براي مبـادلـه و نیز نمـایش منزلـت کـاربرد یـافـت. در واقع، مجموعـه تحولـات کلان 

اجتماعی، رشـــد و تحرك اجتماعی را در ســـطح وســـیعی از جامعه موجب شـــد. رشـــد و 

یون هاي رادیو و تلویزهاي عمومی نیز در قالب تنوع مطبوعات، انواع شبکهانهگسـترش رسـ

هاي جامعه در سـطح وسیعی منجر شد که همراه با گسترش شهرنشینی، آثار به رشـد آگاهی

ـــد ـــط جدید نمودار ش ـــد طبقۀ متوس ـــعودي ادامه پیدا  .آن در تکوین و رش و با روندي ص

أســیس و ت فکران این طبقه باید و خصــوصــا روشــندانیم طبقۀ متوســط جدکه میچنان.کرد

ي هاهاي صـنفی، شرکتهاي غیردولتی مانند مطبوعات، اتحادیهادارة مؤسـسـات و سـازمان

 در خصوصی شدن بخش هاي علمی و مدنی و... و به فربهاقتصـادي، احزاب سیاسی، انجمن

ـــتقلال مالی جامعۀ مدنی از دولت کمک فراوانی  ها علاوه، آن به کنند. میمقابل دولت واس
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ـــمی در  ـــی رس ــاس ـــی ـــی، علمی، اداري و س ــار گرفتن مراکز آموزش ازطـریـق در اختی

امعه تلاش مدنی در ج نگفره هاي دولتی تأثیرگذار هستند و براي اعتلا و رشدگیريتصمیم

  ). 127-134: 1385(ازغندي، کنندمی

  مدنی هاي تغییر در نهادها و سازمان  6-3

ــازماننهادها  ــد زیادي پیدا  تعداد از نظر هم امروزي هاي مدنیو س و هم از نظرنوع، رش

ـــلامی را  نهـادهـاي انـد. اهمکرده در دو گروه کلی  توانمیمـدنی جـدیـد در جمهوري اس

 غیردولتی(ان.جی.ا)،  هايدولتی، سازمانهاي مدنی نیمهبندي کرد: سازمانطبقه

  رد: تقسیم ک زیر به چند گروه به شرح توانمی را ها ازماندولتی این سهاي نیمهسازمان

هاي حقوق بشري شامل سازمان حقوق بشر اسلامی، سازمان امور زنان ریاست سازمان -

 یرمستقیمغ  و پشتیبانی اداري مالی حمایت دخالت مستقیم دولت و یا با جمهوري، که عمدتاً

  اند. تأسیس شده دولت

الحســنه، هاي قرضکارگري، صــندوق هايها، اتحادیهتعاونی اقتصــادي شــاملنهادهاي 

 هاي اقتصادي و بنیادها. سازمان

 )  N.G.Oی(هاي غیردولتسازمان

ـــازمـان ـــازمانها آن  توانمیغیردولتی که  هايس هاي واقعی جامعۀ مدنی درایران را س

 تخمین10,000حدود  1384 هاي غیردولتی کشور را در سالمحسـوب کرد. تعداد سـازمان

درصد)،  37درصـد)، فرهنگ و هنر ( 38علم و پژوهش( هايحوزه زده اسـت که بیشـتر در

اند درصد) به فعالیتمشغول بوده 9محیطی ( -درصـد) و مسـایل زیست 16مسـایل اجتماعی (

 "انهاي  مردمی ایرهاي غیردولتی و تشکلبانک اطلاعاتی سازمان"). در 9: 2003(نیرومند، 

 بانک اطلاعات، (انجمن تنظیم خانوادهاست  گردیده ازمان غیردولتی ذکرس 2. 289اسـامی 

 .)1376، مردمی در ایرانهاي غیر دولتی و تشکلهاي سازمان

هاي غیردولتی را باتوجه به ســه شاخص موضوع سـازمان کشـور برخی دیگر از محققان

ها از اســاس این ســازماناند. برایني کردهبندفعالیت، ســطح عملیات و گروه مشــتریان طبقه

-رصــد)، حمایتی 8/6اي(درصــد)، توســعه 2/29نظر زمینۀ فعالیت، در شــش مقولۀ رفاهی( 

 1/3درصد) و پژوهشی( 1/2سازي (درصـد)، شبکه 25درصـد)، آموزشـی ( 9/33ترویجی (

 یرنظ اییهها، تشــکلالحســنههاي خیریه، قرضاســاس، ســازماندرصــد) فعال هســتند. براین

ـــینه و جمعیت مبارزه با اعتیاد در زمرة  ـــرطان س ـــازمانانجمن زنـان مبتلابه س هاي رفاهی س

 کنند.هاي غیردولتی خدمات حمایتی ارائه میاي از سازمانبخش عمده شوند.محسـوب می
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گیرند.. ازجمله جاي می آموختگان، محیط زیســت و علمی در این دســـتههاي دانشانجمن

ـــازمــان ـــکـل توانمیدارنــد، گیري آموزش غیردولتی کــه جهــت هــايس هــاي نظیر بـه تش

ـــگاهانجمن ـــازمانهـاي فرهنگی، هنري و بـاش ـــاره کرد. این گروه ازس ها، هاي دختران اش

 دهندمیبه شهروندان آموزش  و... را اي، هنري، فرهنگی، ورزشیهاي فنی و حرفهموضـوع

هاي غیردولتی را برحســـب حوزة ســـازمان وانتمیچنین، ). هم166-67: 1382(ســـعیدي، 

تقسیم  ايغیرحرفه اي(صنفی) وهاي غیردولتی حرفهعملکردشـان به دو گروه اصلی سازمان

هاي صـنفی است که براي دفاع از حقوق اعضاي ها و انجمنکرد. طیف وسـیعی از سـازمان

ست تا تلاش کرده ا کنند. براي مثال، سـازمان نظام پزشـکیخود در مقابل دولت فعالیت می

و وسایل پزشکی را به دست خود گیرد. ازجمله  خدمات هاي اخیر کنترل داد وستددر سـال

ـــازمـان ـــنـدگـان ایران، انجمن حقوق توانمیهـا این س دانان ایران، انجمن بـه کـانون نویس

هۀ سوم سازان و... اشاره کرد. دردفیلم معماران، انجمن شـناسـان ایران، انجمن اسلامیجامعه

هاي دولت گیرياي صنفی بر تصمیماسـتقرار جمهوري اسـلامی قدرت تأثیرگذاري اتحادیه

به اعتراضـات سـراسري معلمان براي افزایش  توانمیافزایش پیدا کرده اسـت. در این مورد 

ــرکت کارگران ، اعتصــاب1386حقوق در ســال   و نیز واحد براي دریافت مطالبات خود ش

ــمیم بازارها تعطیلی ــور ازجمله اصــفهان در اعتراض به تص ي تهران و چند شــهر بزرگ کش

اشــاره  1378در دي ماه  صــادياقت کالاهاي درصــد ارزش افزوده به 3دولت مبنی بر افزودن 

 .)20: 1388، (سبزه ايکرد

گیرد که اهداف غیرصنفی را را در برمی هاییغیردولتی، سـازمان هاينوع دوم سـازمان 

 زنان بشر و حقوق ها در حال حاضر بیشتر حول محور حقوقکنند. این نوع سازماندنبال می

ـــازمان کننـد. ازجملـهفعـالیـت می ـــري غیردولتی در ایران هاي حقوق س انجمن  توانمیبش

  بشر را نام برد.  و انجمن مدافعان حقوق حمایت از زندانیان سیاسی

  Wن در محیط داخلیراهبرد تحلیل نقاط ضعف جامعه مدنی ایرا-4

 )ساختار سیاسی و نهادهاي قدرت (دولت-4-1

در اینجا منظور از حاکمیت تمامی نهادها و نیروهاي رســمی و حکومتی صــاحب قدرت 

ـــت. مهمترین چـالش فراروي نهــادهـاي مردمی از این منظر دولـت حق  برتر در جـامعـه اس

ی تاریخی ایران بیانگر انحصـاري اعمال قدرت و حاکمیت زور اسـت. تامل در جامعه شناس

تمرکز قدرت نزد دولت در طول تاریخ ایران ســبب گردید تمرکز قدرت نزد دولت اســت. 

تا موضـوع مشارکت در ایران نیز ماهیتی دولتی داشته و اکثرا از طریق ساز و کارهاي دولتی 
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ـــود ـــر نیز نقش ، انجام ش ـــادي دولت در ایران معاص ـــی، توان اقتص ـــیاس علاوه بر قدرت س

کنی آن در مقابل نهادهاي مردمی را افزایش داده است. توضیح اینکه عایدات نفت و کارشـ

 رســلطه دولت بر آن توان دولتهاي معاصــر ایران را براي ایفاي نقش یک دولت ســرکوبگ

  .)1381،15(امیراحمدي، بجاي دولت پاسخگو افزایش داد

 فرهنگ سیاسی -4-2

طرات چندان خوشـی از عالم سـیاست متأسـفانه در جامعه ما، از آنجا که مردم خا

اند نداشته، و از یک سو ناهنجاریهاي رفتاري فراوانی را در میان سیاست پیشگان دیده

اند بهاي سنگینی براي و از سـوي دیگر هرگاه خود مبادرت به سـیاست ورزي نموده

  اند، نوعی دلزدگی و اشمئزاز نسبت به امر سیاست پیدا کرده اند آن پرداخته

ـــور ما، به مردم و فرهنگ آنان عمـده بخش	 ـــی در کش ـــیاس ـــعه س ـــکل توس اي از مش

ــ، فرهنگی که به نظر غیر قابل تغییر میگرددمیبر ته آید و در گذر زمان، همچنان تداوم داش

هاي مختلف تاریخ نشانگر این واقعیات است که مردم اسـت. رفتار سـیاسی ایرانیان در دوره

فرهنگی خاصـــی هســـتند که آنان را از حرکت به ســـمت  -فتاريي هاویژگیایران داراي 

ــامح -1		)79: 1382، دارد.(چابکیتوســعه ســیاســی باز می  -2نداشــتن روحیه تســاهل و تس

ـــازي ـــتی و قهرمان س ـــیـت پرس ـــخص  -5تقدیر گرایی -4بی توجهی به منافع جمعی  -3ش

ه امعحاکم بر فرهنگ ســیاســی جي هاشــاخص... از جمله مهم ترین .اعتمادي ســیاســی وبی

  .ایرانی است که مانع جدي بر شکل گیري جامعه مدنی عنوان شده است

پویا و سیال است که به زعم تداوم همواره هاي با این حال فرهنگ سیاسی در ایران پدید

ـــت ـــد و دگرگونی اس نظري متعارف عمدتا تغییر و هاي در چارچوب رهیافت.در حال رش

عنوان یک ســـاختار اجتماعی قابل تبیین  تحولات ماهوي و کلیت این فرهنگ ســـیاســـی به

ـــت ـــروي.اس ـــی آن را نمی توان بـه خوبی بیان کرد (خواجه س ، امـا دگرگونی و دگردیس

1396:20(  

 ارزیابی محیط پیرامونی و نظام بین الملل جامعه مدنی در ایران -5

ــت-5-1 ــکـل گیري جامعه مدنی در محیط هـاي راهبرد تحلیـل عوامـل فرص ش

    Oخارجی

معه مدنی و طرح مسائل مربوط به آن منحصر به فضاي سیاسی ایران نیست، موضـوع جا

توجه خاصی  1980بلکه محققان و پژوهشـگران مسائل و سیاستهاي خاورمیانه از اواخر دهه 

ـــاي  ـــدن فض ـــأله ظهور جامعه مدنی، رابطه میان دولت و جامعه مدنی، دمکراتیک ش به مس



  .. .. پژوهی جامعه مدنی در ج.ا.ایران .پژوهی جامعه مدنی در ج.ا.ایران .آیندهآینده  3636

باز شــدن فضــاي ســیاســی و  .اندعطوف کردهســیاســی و گذار به دمکراســی در خاورمیانه م

مشــارکت نیروهاي اجتماعی در فرایند ســیاســی در برخی از کشــورهاي خاورمیانه همچون 

سـو و گسترش پدیده از یک 1990و دهه  1980مصـر، ترکیه، کویت، و اردن در طول دهه 

این  ا درجهانی گذار از اقتدارگرایی به دمکراسـی در برخی مناطق جهان اسـلام و شرق آسی

اي به بحث میان دولت و جامعه مدنی دوران از ســوي دیگر در جلب نظر محققان خاورمیانه

هاي ديبنگیري صورتانقلاب اسلامی نیز بستر مساعدي براي شکل .بسـیار مؤثر بوده اسـت

 .مردمی نهادهاي مدنی در ایران بوده است

ــدن بهجهانی ــوعی عمده در روابط بینش ظرف چند دهۀ اخیر موجب الملل، عنوان موض

الملل شـده است. این پدیدة چند وجهی، چند لایه و چند بروز تغییراتی شـگرف در نظام بین

  الملل در بر داشته است.جانبه، آثار و پیامدهاي قابل توجهی را بر نظام بین

، که در اندتعبیر کرده »پیچ بزرگ تاریخی«از این مقطع به ، اي خامنه لهحضـــرت آیت ا

ـــ بخش یک نظام )، و نوید10/11/1390، تـانۀ تحول عظیم قرار دارد (مقام معظم رهبريآس

ــت که در آن قطب ــورها و چند وجهی اس ــنتی قدرت، جاي خود را به مجموعۀ کش هاي س

ــی هاي متنوع و با خاســتگاهها و تمدنفرهنگ ــیاس ــادي و اجتماعی و س هاي گوناگون اقتص

 ). 9/6/1391(مقام معظم رهبري، دهندمی

هاي جامعه مدنی محیط خارجی اغلب به عنوان نیروي حمایت کننده از نهادها و سازمان

در جهت دموکراتیک سـازي یا تثبیت دموکراتیک عمل کرده اسـت. این پشتیبانی در قالب 

هاي مالی، آموزشــی و خدماتی، در بســیاري از موارد به افزایش ظرفیت جامعه مدنی کمک

ــی منجر ــازمان ملل متحد، بانک جهانی یا  در تثبیت دموکراس ــت. برنامه عمران س ــده اس ش

 ،هاي را به این منظور انجام داده و تدوین کرده اند (ر.كو برنامه هافعـالیتاتحـادیـه اروپـا 

). گسـترش ایده دموکراسی در سطح جهان، افزایش 2007؛ اسـچولت، 2008؛ نایدو، 1998

هاي دموکراتیک، هریک ی به سمت آموزهها، اقبال فرهنگ سیاسی جهانتعداد دموکراسـی

ـــی،  ـــطح ملی و در جهت تثبیت دموکراس بـه نوعی توان تـأثیرگذاري جامعه مدنی را در س

ـــی از بازیگران خارجی و افزایش می دهـد بـا اینحـال نبـایـد از نقش مـداخلـه جویـانه بعض

استین جاختلالاتی که در جریان تحولات و تغییرات سیاسی کشورهاي مختلف، غفلت کرد. 

 ,Rosenbergشــدن ســخن بگوید (در عصــر جهانی» امپراتوي جامعۀ مدنی«روزنبرگ از 

، در حال توســعه اســت» پایین به بالا«از » جامعۀ مدنی جهانی«رغم این فرضــیه که ). به1994

-Pin(.دهدها، هنوز بنیاد یا ســنگ بناي ســیاســت جهانی را تشــکیل میاما روابط بین دولت
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Fat, 2005:217-236رسمی قدرت در کنار دولتی و ساختارهاي غیر). اهمیت بازیگران غیر

آفرینی مردم و افکار عمومی و نهادهاي مدنی، بازیگران دولتی و ساختارهاي رسمی و نقش

ـــادوش دولـت ـــت که جامعۀ مدنی بینگونههـا بهدوش  عنوان نیرويد بهتوانمیالمللی اي اس

  ر دمکراتیک نظم جهانی عمل کند.اي براي تغییرانشگر و حکمران عمده

راهبرد تحلیـل عوامل تهدید کننده شــکل گیري جامعه مدنی در محیط -6

  Tخارجی 

ـــاد ، خـاورمیـانه به عنوان یک منطقه فرعی در جهان به رغم همگرایی قابل توجه با اقتص

ـــار مردم خود از لحـاظ فرهنگی در برابر محیط خـارجی مقـاوم ، جهـانی براي اکثریـت اقش

اورمیانه با ســایر نقاط جهان متفاوت اســت اگر چه مردمان خاورمیانه در پذیرفتن و خ.اســت

ـــده اندهاي پیروي از رویه ـــکلات کمتري روبه رو ش ـــاد بین الملل با مش ظ اما از لحا، اقتص

اخیر  بازگشت .فرهنگ  و سـیاسـی خاص هستند و وفاق کمتري با دیگر مناطق جهان دارند

ل پیدایش اصول جامعه مدنی را حتی بیش از پیش کمتر کرده به سـنت گرایی اسلامی احتما

کومتی حهاي دستگاه، جوامع بسیار طبقه بندي شده، ذنباله دار مشروعیتهاي بحران .اسـت

محلی و جهانی شدن تدریجی مانع از هاي سـو اسـتفاده خارجی از منابع و سـیاست، پراکنده

طرفداران اندیشه مذهبی در ، رشـد علمیبه زعم سـازگاري ادبیات اسـلامی با  .عقلانیت شـد

ســت توانیم زمینه ارایه کاربردهایی که بر آن اســاس عقلانیت به عنوان یک جنبش عالمگیر

 خاورمیانه که به شــدت به مســایل امنیتی .به طور بومی و داخلی توســعه یابد موفق نشــده اند

ـــت ـــغول اس ـــت که قاد، و تحـت نفوذ رژیمهـاي نگران از امنیـت قرار دارد، مش ر نبوده اس

عقلانیت در ..عقلانیت یک گام فراتر از امنیت اســت.فرآیندهاي توافق ســازي را تقویت کند

مداوم هاي به دلیل شــکســت .این چارچوب شــانســی براي رشــد تکاملی نداشــته اســت

مردمان این منطقه به طور کلی گرایش دارند تا زندگی را ؛در طی قرون متماديها حکومت

و  ،باور این اســت که فرد چاره دیگري ندارد.ي شــانســی در نظر بگیرندبه صــورت یک باز

تنها باید از تغییر اوضـاع چاره ناپذیر و اساسا منفی زندگی رنج ببرد.زندگی مردم خاورمیانه 

  .)62: 1379، کناره جویی است(سریع القلمي هاویژگیتا حدي داراي 

و تروریســـم افراطی در منطقه مانع بنیادگرایی اســـلامی هاي از همه مهم تر وجود جریان

ـــده از طرق مختلف از جمله  ـــکـل گیري جـامعـه مدنی در جامعه ایران ش  -1.جـدي بر ش

تهـدیـدات خـارجی و تلـاش براي مقـابلـه بـا آن نقش دولـت را درجامعه پر رنگ تر کرده 

ـــت ـــت 2اس ـــته نگاه  3مقابله با تهدیدات خارجی براي دولت در اولویت قرار گرفته اس بس
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اینکه فرایند صنعتی شدن و مدرنیزاسیون را  4فضـاي سـیاسـی را تشویق نموده است  داشـتن

  کند به تاخیر انداخته است.می که با خود تکوین و فعالیت نهاداي مدنی را تشدید

 )داخلیهاي (ضعف  wبررسی استراتژي راهبرد : 3جدول

 )فرهنگ سیاسی و عاملیت (جامعه)ب )ساختار سیاسی (دولت)الف

ــاري اعمال قدرت و زور در جامعه از آن حق ا نحص

  دولت و ساختار سیاسی 

دخالت مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت نهادهاي 

  غیردولتی

سوء استفاده از نیاز اقتصادي نهادها و وابسته ساختن 

 آنها به خود از نظر اقتصادي  

نفوذ در بدنه نهادها و سپردن زمام امور آنها دست 

 هواداران خود

ده ابزاري از نهادها براي توجیه سیاسی و استفا

 ایدئولوژیک اقدامات خود

 تبدیل نهادهاي غیردولتی به پیمانکاران دولتی

دخالت قواي سه گانه در وظیفه اصلی نهادهاي مدنی 

 یعنی مشارکت سیاسی مردم

دقیق وظایف متقابل قواي سه  		عدم مشخص بودن

 گانه و نهادهاي غیردولتی در قبال یکدیگر

تمایل و تلاش برخی از رهبران سیاسی در جامعه  –

 براي حفظ نقش محوري خود در جامعه

علاقه برخی از رهبران ایران به حفظ مشارکت 

 در صحنه سیاسی ایراناي توده

 

  حضور فرهنگ سیاسی غیر مدنی 

  ناقص بودن روند جامعه پذیري سیاسی 

  مشکلات هویتی

  فرد گرایی منفی 

بگان به نهادهاي جامعه نگاه ابزاري از سوي نخ

  مدنی

  انحصاري شدن رهبري نهادهاي جامعه مدنی 

عدم پایبندي نهادهاي مدنی در فعالیت خود نه در 

  اصل رقابت

عدم اجماع رهبران نهادهاي مدنی در خصوص 

  مفاهیم بنیادین و محوري

  سیال بودن موضع سیاسی ایرانیان

غالب بودن وجه ارزشی و احساسی بر وجه عقلانی 

  هنگ سیاسی موجود در ایرانفر

نقش پر رنگ تر افراد و گروههاي سنتی نظیر 

 رهبران مذهبی و محلی 

  نقاط قوت داخلی sبررسی راهبرد استراتژي : 4جدول

 نقاط قوت در محیط داخلی

 )وقوع انقلاب اسلامی در ایران به عنوان یک شگفتی ساز (تحول در گفتمان سیاسی و فرهنگی-

  .یتی در ایران رشد و گسترش جمعیت جوان در ایرانجمعهاي دگرگونی-

  با لا رفتن سطح سواد و تحصیلات در جامعه ایران-

 ،فرامرزي و بین المللیهاي وجود رسانه، شـکوفا شـدن فضـاي عمومی در جامعه (افزایش رسـانه ها

  )اینترنت

  تغییر در عملکرد و نوع نیروها و گروهاي اجتماعی

  شکل گیري طبقه متوسط
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  و نهادهاي جدید مدنیها گیري سازمانشکل 

  NGOغیر دولتی هاي شکل گیري سازمان

  شکل گیري شوراهاي اسلامی شهر و روستا

 اجتماعی جدید هاي شکل گیري جنبش

 

   oو فرصت  tبررسی استراتژي محیط خارجی تهدید 

  نقاط فرصت و تهدید در محیط خارجی: 5جدول

 نقاط فرصت نقاط تهدید

 انه به عنون یک محیط پیرامونی پرخطرمنطقه خاورمی

  حاکم بر منطقهاي ذهنیت خاورمیانه

  تبعیت شهروندان از حکومت

مردمی و هاي خارجی به سازمانهاي نزدیکی قدرت

  استفاده ابزاري از آن

  خارجیهاي وابستگی برخی از نهادها به قدرت

تهدیدات خارجی و تلاش براي مقابله با آن نقش 

  کندمی ردولت را پررنگ ت

اهداف دولت مقابله با تهدید خارجی نه مطالبات 

  داخلی

  بسته نگه داشتن فضاي سیاسی 

  به تاخیر انداختن صنعتی شدن و مدرن شدن جامعه

  وجود جریان افراطی گرایی و تروریسم در منطقه

 فرآیند دموکراسی سازي در منطقه خاورمیانه

ونهادهاي مدنی در ها ایفاي  نقش مهم سازمان

  طح جهانس

شکل گیري استراتژي دولت حداقلی و جامعه 

  مدنی در سایر کشورها

  ضرورت پیوستن به ساختار جهانی

  بین المللی شدن حقوق شهروندي 

  غیر اقتصادي شدن فعالیت دولت ها

 و پاسخگویی بهها ملت–تغییر در رابطه دولت 

  شهروندان

  شکل گیري جریان آزاد تبادل اصلاعات 

عمومی و شبکه وسیع هاي نهرشد و گسترش رسا

  ارتباطات

تعدیل ساختاري و خصوصی هاي اعمال سیاست

  سازي

  ها مدنی شدن روابط قدرت میان دولت

 شکل گیري جامعه مدنی جهانی

 یخارج طیمح (قوت و ضــعف) یداخل طیمتناســب با مح وهایســنار هیارا- 7

  و فرصت) دی(تهد

   SOضعف  -سناریوي راهبرد قوت 

ـــعف در محیط داخلی جامعه مدنی به مطالعه همـانطور که د ـــی نقاط قوت و ض ر بررس

ـــرانمی اینگونه به نظر، پرداختیم ـــد پیش ـــیار تاثیهاي رس ر تغییر دهنده جامعه مدنی نقش بس

گذارتري در شکل گیري جامعه مدنی درآینده ایفا خواهند کرد و در این زمینه راهکارهایی 

  : شودمی براي تبدیل نقاط قوت به ضعف ارایه
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  .فاصله گیري نهادهاي غیردولتی از دولت و نهادهاي دولتی -

 .کاستن از سلطه انحصاري دولت بر درآمدهاي نفت -

ــاختن نگاه غایی در عوض نگاه ابزاري نزد نخبگان و مردم از نهادهاي مردمی  - جایگزین س

 .در جامعه

 .و محوريدستیابی رهبران نهادهاي مدنی به اجماع نظر در خصوص مفاهیم بنیادین  -

 .تلاش نهادها براي رقابت با نهادهاي دیگر نه حذف آنها -

 .توجه به امر آموزش به منظور مقابله با موانع سنتی و فرهنگی موجود درجامعه -

 .تلاش به منظور تقویت مبانی عقلانی فرهنگ سیاسی جامعه -

  STتهدید –سناریوي راهبرد قوت 

شــکل گیري جامعه هاي عنوان پیشــران اما مجموعه عواملی که به عنوان نقاط قوت وبه

ـــتنـد ند در مقابل تهدیدات در محیط خارجی (محیط پیرامونی و توانمی مـدنی در ایران هس

ـــد)نظام بین الملل ـــته باش ـــیل لازم براي مقابله با این تهدیدات را داش  .قد علم نموده و پتانس

ـــ ـــوي نهادها در تص میم گیري خود مهم مدنظر قراردادن تحولات داخلی و بین المللی از س

اخلی که دهاي د باشـد. با استفاده از مجموع فرصتتوانمی ترین عامل موفقیت در این زمینه

ـــور تاثیر گذار در منطقه و نظام  زمینه را براي تبدیل و معرفی کردن ایران به عنوان یک کش

تحمیلی  گتحولاتی که پس از وقوع انقلاب به ویژه پس از پایان جن .بین الملل فراهم آورد

ـــبی را براي مقابله با این تهدیدات فراهم آورد تن بالا رف.در جـامعـه ایران رخ داد زمینه مناس

ل شک، رشد و گسترش فضاي عمومی در جامعه، سطح تحصیلات و سواد عمومی در جامعه

سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران و هاي شکل گیري جنبش، گیري طبقه متوسط در جامعه

سـیاسی و اجتماعی جامعه ایران و ساختار سیاسی زمینه هاي لارفتن سـطح آگاهیبه تبع آن با

  مناسبی براي مقابله با تهدیدهاي حاکم در محیط خارجی را فراهم آورد.

  WOفرصت –سناریوي راهبرد ضعف 

دنی داخلی جامعه مهاي شـاید بتوانیم بهترین فرصت در محیط خارجی براي رفع ضعف

ــارهاي بد، را ــادي در امنیت مجموع فش ــاختار نظام بین الملل و نظم نوین اقتص انیم که در س

ند هستها هر چند هنوز هم این دولت .عنوان نمودها بین الملل براي سـاختار سیاسی و دولت

اه و نقش اما تغییر در جایگ .کنندمی که به عنوان بازیگران عرصه نظام بین الملل ایفاي نقش

و نهادهاي داخلی و بین ها سازمان، و گروهاي فراملی و فروملی در مقابل سـایر نیروهاها آن

ضـرورت پیوسـتن به ساختار جهانی و .المللی مدنی امري اجتناب ناپذیر و بسـیار مهم اسـت



 4141                                                                    9696/تابستان /تابستان 3939سال یازدهم/شمارهسال یازدهم/شماره                                  

ـــازي دولت ـــتن از ، با نظام بین المللها تجـارت جهانی براي هماهنگ س زمینه را براي کاس

طه تغییر در راب.اختار سـیاسی فراهم آورداعمال نفود و یک جانبه بودن قدرت در دسـت سـ

ــتهها ملت–میان دولت  ــخگو بودن دولت در مقابل خواس ــاهاي مردم که از ها و پاس و تقاض

ــازمان ــکلها کانال س ــیار مهمی را در اختیار می و ارکان جامعه مدنی ش ــت بس گرفت فرص

بکه وســیعی از نهادهاي مدنی قرار خواهد داد. جریان آزاد ارتباطات و رشــد و گســترش شــ

وسـایل ارتباط جمعی زمینه بسیار مناسب را براي تحول و شکل گیري نهادهاي مدنی فراهم 

   .آورد

  WTتهدید  –سناریوي راهبرد ضعف 

ــعف داخلی جامعه مدنی در هاي در رابطه با تهدیدهاي که محیط خارجی در رابطه با ض

ود وج .اسی و دولت عنوان نمودبیشـترین آن را در سـاختار سی توانمی ایران خواهد داشـت

ـــدن و  این تهـدیـدات در محیط بین الملل و محیط پیرامونی زمینه را براي هر چه بزرگتر ش

ـــاي امنیتی .آوردمی اهمیت دولت فراهم ـــیار مهمی براي ایجاد فض  ،این تهدیدات عامل بس

هدیدات در تالویت قرار دادان نیازهاي امنیتی و مقابله با ، بســته نگه داشــتن فضــاي ســیاســی

  .نتیجه راه را براي هر گونه توسعه و دگرگونی در جامعه بسته نگه خواهد داشت

  نتیجه گیري 

ي هادر فاصله سال.نوین ایران است تاریخسر آغاز ، انقلاب مشـروطیت و رویدادهاي آن

 این دگرگونی عمیق.جامعه ما از هر لحاظ دگرگون گشــته اســت، میان این رویداد تا اکنون

ــتاجتما از  .عی آثاري تناقض گون در جامعه براي دســتیابی به جامعه مدنی به بار آورده اس

از ســـوي دیگر  ؛لازم براي شـــکل گیري جامعه مدنی را فراهم آوردههاي زمینه، یک ســـو

در این میان شکل گیري انقلاب اسلامی در ایران زمینه .موانع رشـد آنرا افزون تر نموده است

هش در این پژو .ي در راه رسیدن به توسعه سیاسی را فراهم آوردبسـیارهاي سـاز دگرگونی

ــعف وقوت)   swotبا اتخاذ روش  و تحلیل در دو محیط داخلی و خارجی و یافتن نقاط (ض

به تحلیلی جامع در رابطه با وضـعیت جامعه مدنی دسـت یافتیم و سپس با  )(تهدیدو فرصـت

و کم  وهاي مختلفی براي تقویت نقاط قوتاستفاده از ترکیب میان این نقاط و تحلیل سناری

    .پرداختیمها رنگ کردن نقاط ضعف و یا تهدید

  



  .. .. پژوهی جامعه مدنی در ج.ا.ایران .پژوهی جامعه مدنی در ج.ا.ایران .آیندهآینده  4242

  :مآخذ و منابع

مجموعه مقالات جامعه مدنی و  )1377هوشنگ  (، امیراحمدي -

  ، تهران: نقش و نگارایران امروز

مجموعه مقالات تحقق جامعه مدنی  )1376علیرضا (، ازغندي -

 سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی ، تهران:در انقلاب اسلامی

 چشم انداز جامعه مدنی در خاورمیانه،)1377افضلی، رسول، ( -

با مقدمه محمود سریع القلم، تهران: مؤسسه فرهنگی هنري بشیر علم و 

  ادب

، نگرشی به روش تحلیل سوات، 1389، عبدالرضا، امانی -

   دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

اه دانشگ، تهران، انقلاب و بسیج سیاسی)1374( حسین، بشیریه -

  تهران 

بر جامعه شناسی سیاسی اي دیباچه)1384(بشیریه، حسین  -

  نشر نگاه معاصر ، ؛تهرانایران

جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهاي )1374(بشیریه، حسین  -

  ، تهران: نشر نیاجتماعی در زندگی سیاسی

پنج گفتار در سی و  )1382عقل در سیاست: (بشیریه، حسین  -

  ، جامعه شناسی و توسعه سیاست، تهران: نگاه معاصرفلسفه

 .برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک. )1393(پیرس و رابینسون -

  ترجمۀ خلیلی شورینی،دکتر سهراب. انتشارات یادواره کتب. 

)تبیین تحول گفتمان 1396فیروزه رادفر (، غلامرضا، خواجه سروي -

– فصلنامه علمی، ي فرهنگ سیاسیفرهنگ سیاسی :مطالعه مورد

  38سال یازدهم ش ، پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی

مجله جامعه ، اجتماعی امروز ایرانهاي بحران)1386(، علی، ربیعی -

  3ش ، دوره ششم، شناسی ایران

شرهاي داخلی و ، انقلاب مخملی)1378(، محمود، یزدان فام -

، رانمی ایتمایلات خارجی در انقلاب رنگی و جمهوري اسلا

  .پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران

نظریه سیاسی اسلام کشور )1379محمد تقی مصباح (، یزدي -

  قم ، موسسه آموزشی امام خمینی، 2چ، داري

 یمدن جامعه سیاسی توسعه موانع بررسی« )1376فرامرزیان، علیرضا. ( -

الات، مق اسلامی، مجموعه در انقلاب مدنی جامعه تحققق، »در ایران

  انتشارات  اسلامی، گروه انقلاب فرهنگی مدارك تهران: سازمان

تحولات طبقاتی اجتماعی در ایران و تهدیدات )1379حسین (، قریب -

  شهریور و مهر، 12و 11ش ، مجله اقتصاد سیاسی، بالقوه امنیتی آن

) موانع فرهنگی شکل گیري جامعه مدنی 3791محمود (، سریع القلم -

شماره ، مسال هفت، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، خاورمیانه در منطقه

4   

آینده پژوهی اسلامی و رویکردهاي  )1388محمد رحیم (، عیوضی -

  18پاییز ش ، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، آن
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  سمت.، تهران؛غیر دولتیهاي سازمان
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فصلنامه  ،در ایران مقایسه تطبیقی دوره مشروطه و انقلاب اسلامی در ایران

  6مطالعات راهبردي ش

علل روي کار آمدن خاتمی بر اساس نظریه  )1386، مسعود(، شهرام نیا -

ین فصلنامه تحقیقات سیاسی و ب، توسعه نامتوازن هانتینگتون
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