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مقدمه

تمرکـز توجـه رسـانه ی »زمانـه« بـر جامعـه اسـت. گـزارش از جامعـه، طـرح پرسـش 
دربـاره جامعـه و تـالش بـرای یافتـن پاسـخ بـرای آنهـا، بخـش اصلـی محتـوای ایـن 
رسـانه را می سـازند. بخـش ثابتـی از گزارش گـری »زمانـه« گـزارش در مـورد وضعیـت 

طبقـه ی کارگـر، و شـکل های مقاومـت و مبـارزه آن اسـت.

در جریـان گزارش گـری روزانـه در مـورد الیه هـای محروم جامعه و مناطق حاشـیه ای 
و مـورد تبعیـض، مـدام ایـن موضـوع جلـب نظـر می کنـد کـه حکایـت فقـر در ایـران 
محـدود بـه موقعیـت فقیـر بـودن نیسـت، بلکـه جنبـه ی مهمـی از موضـوع را فقیـر 
بـه ویـژه در ده  بـه زیـر خـط فقـر  شـدن تشـکیل می دهـد. پدیـده ی رانـده شـدن 
در  جملـه  از  اسـت،  رسـانه ای  بحـث  و  گزارش گـری  ثابـت  موضـوع  اخیـر  سـاله ی 
زیریـن  الیه هـای  همـه ی  مسـئله ی  شـدن،  فقیـر  مسـئله ی  حکومتـی.  رسـانه های 
جامعـه ی ایـران اسـت. امـا اگـر تفکیکـی تحلیلـی کنیـم میـان فقیـر شـدن و فقیرتـر 
شـدن، موجـه می شـود توجـه خـاص بـه نفـس فقیـر شـدن، بدانسـان کـه دامنگیـر 
الیه هایـی می شـود کـه فقیـر بـه حسـاب نمی آمده انـد و تصـور در درون و بیـرون این 
الیه ها این بوده اسـت که فقیر نمی شـوند. این توجه، الیه های فقیرطبقه ی میانی 
را در کانـون فکـر اجتماعـی پرسشـگر قـرار می دهـد: چـرا چنیـن شـدند؟ چـه بخشـی 
از جامعه را تشـکیل می دهند؟ زیست جهان شـان چگونه اسـت؟ چه چشـم اندازی 
بـرای خـود تصـور می کننـد؟ چگونـه مطالبه گـری می کننـد و بـه مقاومـت و اعتـراض 
رو برمی آورنـد؟ جوانان شـان چـه نگاهـی بـه زندگـی و سرنوشـت خود دارند؟ ... طرح 



10
در میانه،
 در حاشیه

ایـن گونـه پرسـش ها انگیـزه تهیـه ی ایـن مقاله هـا و جمـع آوری آنهـا در قالـب ایـن 
کتـاب شـده اسـت.

»طبقـه  رایـج  اصالحـی  بنابـر  یـا  متوسـط،  طبقـه  شـده  فقیـر  الیه هـای  موضـوع 
مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم  صـورت  بـه   )middle class poor( فقیـر«  متوسـط 
همـواره موضـوع پژوهـش اقتصـادی و اجتماعـی بـوده اسـت. ایـن مقولـه دسـت 
کـم از دهـه ی ۱۹۶۰ بـه صـورت ویـژه در جامعه شناسـی آمریـکا در چارچـوب بحـث 
تحـرک اجتماعـی رو بـه پاییـن )downward mobility( موضـوع تحقیـق و بحـث 
قـرار گرفتـه اسـت.۱ آصـف بیـات از ایـن مقولـه بـرای توصیـف و توضیـح جنبش هـای 
اجتماعـی در خاورمیانـه اسـتفاده کـرد و باعـث شـد پـس از او بـه آن در توضیـح 

پویـش اجتماعـی در خاورمیانـه توجـه ویـژه ای شـود.2 

ایـن کتـاب چـاپ شـده اند، از زاویه هـای گوناگـون بـه موضـوع  مقاله هایـی کـه در 
الیه هـای فقیـر طبقـه میانـی در جامعـه ی ایـران می پردازنـد. در آنهـا هـم کلیـت ایـن 
الیه هـا و بود-و-بـاش آنهـا بررسـی شـده و هـم جنبه هـای خاصـی از وضعیـت آنهـا.

پرویـز صداقـت در مقالـه اش بـا عنـوان »بسـط و قبـض طبقـه ی متوسـط در ایـران« 
بـه سـهم نسـبی طبقـه ی متوسـط در پیکره بنـدی طبقاتـی جامعـه ایـران می پـردازد. 
ایـران از دو سـو تحـت فشـار  ایـن اقتصـاددان، »طبقـه ی متوسـط امـروز  بـه نظـر 
اسـت. نخسـت روندهـای سـاختاری تر در اقتصـاد سـرمایه داری جهانـی و انقـالب 
فنـاوری اطالعـات کـه بسـیاری از فعالیت هایـی را کـه پیش تـر فعالیتـی تخصصـی و 
در یـّد فن سـاالران بـود مهارت زدایـی کـرده و وجـوه تمایـز ایـن گـروه از مزدبگیـران 
طبقـه ی کارگـر را کم رنـگ کـرده اسـت. دوم، انسـداد سـاختاری سیاسـی - اقتصـادی 
ایـران امـروز کـه ایـن طبقـه را بـه همـراه سـایر طبقـات مـردم تحـت فشـار قـرار داده 
اسـت«.  نوشـته ی  او »بـا توجـه بـه ایـن تصویـر کلـی، بـا بررسـی انفعـال سیاسـی 
بخش هایـی از ایـن طبقـه، بـه نقـش مداخلـه ی جنبش هـای اجتماعـی در رفـع ایـن 

انفعـال مـی پـردازد«.

محمدرضا نیکفر در ابتدای نوشته اش با عنوان »طبقه ی متوسط ایران و الیه های 
فقیـر آن« می نویسـد: »ایـن مقالـه بـر آن اسـت بـه الیه هـای فقیـر طبقـه ی متوسـط 
بپـردازد، به ویـژه بـه جوانـان ایـن بخـش«، و در ادامـه مسـیر بررسـی اش را ایـن گونـه 
روشـن می کنـد: »لـزوم تشـریح یـک دیـد ترکیبـی در تحلیـل طبقاتی و کوشـش برای 
توضیـح زمینه هـا باعـث می شـود مقالـه فـوراً و مسـتقیم بـه سـراغ موضـوع نـرود. از 
توضیـح دیـد ترکیبـی شـروع می کنـد، سـپس بـه توضیـح فضـای اجتماعـی در ایـران 
می پـردازد. در ادامـه، متمرکـز می شـود بـر طبقـه ی متوسـط بـه طـور کلـی. در بخـش 
پایانـی اسـت کـه نظـر بـه وضعیـت الیه هـای فقیـر طبقـه ی متوسـط شـکل انضمامی 
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اجتماعـی  حرکت هـای  زاویـه ی  از  موضـوع  بـه  بخـش  ایـن  در  می گیـرد.  خـود  بـه 
پرداختـه می شـود.«

موضـوع محـوری مقالـه ی محمـد مالجـو بـا عنوان »مصرف بیش تـر، رضایت کم تر«، 
نارضایتـی طبقـه ی متوسـط  از سـطح زندگـِی ارتقایافتـه در ایـران اسـت. پرسـش او 
ایـن اسـت: چـرا سـطح زندگـی و رضایـت از سـطح زندگـی نـزد بخش هـای وسـیعی از 
اعضای طبقه ی متوسـط در ایران طی دوره ی پس از جنگ هشت سـاله روندهایی 
در  متوسـط  طبقـه ی  زندگـی  سـطح  »کاهـش  مالجـو  نظـر  بـه  داشـته اند؟«  واگـرا 
نخسـتین نیمـه ی دهـه ی نـود خورشـیدی نسـبت بـه ابتـدای ایـن دهـه، کـه عمدتـاً 
داده  رخ  ایـران  اقتصـاد  بـر ضـد  بین المللـی  تحریم هـای  پی آمدهـای  بـروز  اثـر  بـر 
اسـت، بـه میانجـی بـروز انـواع اختـالالت کمّـی در سـبک زندگـی اش و تشـدید انـواع 
اختـالالت کیفـی در شـیوه ی زندگـی طبقـه ی متوسـط، مسـتقیماً مسـبب افزایـش 

نارضایتـی طبقـه ی متوسـط از سـطح زندگـی اش شـده اسـت.«

نـام  بـه  دوره  ای  یافـت،  پایـان  عـراق  و  ایـران  سـاله  هشـت  جنـگ  اینکـه  از  پـس 
»سـازندگی« آغـاز شـد کـه یـک محـور تـالش پیش برنـدگان آن تقویـت یـک طبقـه ی 
متوسـط متصل به حکومت و پشـتیبان آن بود.  دهه ی ۱۳۷۰ از نظر حفظ سـطح 
مـادی زندگـی و ارتقـای آن از دیـد طبقـه متوسـط در مجمـوع مثبـت بـود، هـر چنـد 
نارضایتـی از بسـته بـودن فضـای سیاسـی و اجتماعـی بـه جـای خـود باقـی مانـد. در 
ابتـدای ۱۳۸۰ بحـران ناشـی از فعالیت هـای هسـته ای جمهـوری اسـالمی آغـاز شـد، 
و از آن هنـگام ایـن بحـران بـا پیامدهایـی چـون تحریم هـای بین المللـی علیـه ایـران 
تأثیـری عمیـق بـر اقتصـاد کشـور بـه جـای گذاشـته اسـت. »تأثیـر رؤیاهـای اتمـی 
جمهوری اسـالمی بـر طبقـه ی متوسـط ایـران« عنـوان مقالـه بهمـن ابراهیمـی )نـام 
بـه  ایـران  ابراهیمـی می نویسـد: »حکومـت  بهمـن  اسـت.  ایـران(  مسـتعار، سـاکن 
دنبـال آن اسـت کـه بـه عنوانـی یـک حکومـت تثبیـت شـده و دائمـی در معـادالت 
بین المللی به حساب آید، اما چون مشکل مشروعیت داخلی دارد و در کشمکش 
ایدئولوژیـک و ژئوپلیتیـک بـا همسـایگان ایـران و قدرتهـای غربـی اسـت، بـه دنبـال 
راهی برای حل مشـکل امنیت خود اسـت. ظاهراً راه حل حکومت ایران برای این 
مشکل، دستیابی به سالح هسته ای یا قرارگیری در آستانه ی تولید آن است. این 
وضعیـت جمهـوری اسـالمی را بـه صـورت دوره ای در معـرض تحریم هـای اقتصـادی 
شـدید قـرار خواهـد داد. چنیـن حالتـی طبقـه ی متوسـط ایـران را در معـرض فشـار 
اقتصـادی و نوسـان سـطح رفاهـی و زیسـتی قـرار می دهـد و باعـث تولیـد نارضایتـی 
در ایـن طبقـه و همچنیـن اختـالل در پروسـه ی  دسـتکاری سـاختار طبقاتـی ایـران 

می شـود. ایـن پژوهـش در پـی اثبـات وجـود آن و تحلیـل اثـرات آن اسـت.«

شـرط های  از  یکـی  ایـران،  در  جدیـد  متوسـط  طبقـه ی  شـکل گیری  ابتـدای  از 
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ممکن کننـده ی عمـده  ی ورود بـه ایـن طبقـه یـا حفـظ موقعیـت خـود در آن تحصیـل 
و کسـب تخصـص بـوده اسـت. نکتـه ی چشـمگیر دوره ی اخیـر ایـن اسـت کـه دیگـر 
داشـتن مـدرک دانشـگاهی ورود کسـی را بـه ایـن طبقـه یـا حفـظ پایـگاه در ایـن 
طبقـه را تضمیـن نمی کنـد. مریـم قهرمانـی، پژوهشـگر در ایـران، در مقالـه ی »زمـان 
از دسـت رفتـه« ایـن موضـوع را بـا نظـر بـه بحـران بیـکاری دانش آموختـگان مقاطـع 
عالی تحصیلی بررسی می کند. مقاله  ی او »تبعات اجتماعی و روانی بحران بیکاری 
پژوهش هـای  در  غالبـا  کـه  »مسـئله ای  بحـث می گـذارد،  بـه  را  دانش آموختـگان« 
انجـام شـده در ارتبـاط بـا موضـوع بیـکاری دانش آموختـگان آمـوزش عالـی مغفـول 

مانـده اسـت.«

داریـد. حرکتـی  در دسـت  کـه  اسـت  کتابـی  عنـوان  ایـن  در حاشـیه«  میانـه،  »در 
جامعـه ی  مـورد  در  پیش تـر  کـه  حاشـیه  سـمت  بـه  میانـه  از  می شـود  مشـاهده 
و  کجاسـت  حاشـیه  چیسـت،  حاشـیه  امـا  نبـود.  مشـهود  کنونـی  ابعـاد  بـا  ایـران 
چـه جایگاهـی از نظـر تبییـن جایگاه هـای اجتماعـی دارد؟ ایمـان گنجـی در مقالـه 
»زاغه هـا و جمعیت هـای »نامرئـی« نئولیبرالیسـم«  از منظـر حاشـیه بـه پرسـمان 
طبقـه ی متوسـط فقیـر می نگـرد. یـک پیامـد رانـده شـدن طبقـه متوسـط بـه حاشـیه 
و  بـه سـکونت گاه های غیررسـمی  ایـن طبقـه  یافتـن قشـرهای فرودسـت تر  سـوق 
بدمسـکنی اسـت. ایـن موضـوع در مقالـه ایمـان گنجـی از زاویـه اختـالط زاغـه و 

ائتـالف مبارزاتـی بررسـی شـده اسـت.  طبقـات میانـی در 

آیا الیه های میانی به حاشیه رانده شده یک توده ی انفجاری را می سازند؟ مقاله ی 
»یک »طبقه ی نوین خطرناک«؟ نوشته ی  بیژن فرزانه )نام مستعار( این مسئله را 
موضوع کار خود قرار داده اسـت. فرزانه می نویسـد: »اعتراضات سراسـری دی ماه 
۱۳۹۶ گفتمـان سیاسـی حاکـم بـر ایـران را بـه شـکل بازگشـت ناپذیری تغییـر داد. 
آصـف بیـات بـرای تبییـن یکـی از عوامـل اصلـی کـه پـس از ایـن اعتراضـات در سـپهر 
سیاسـی ایـران ظهـور کـرد از عبـارت »طبقـه ی متوسـط فقیـر« اسـتفاده می کنـد. این 
مفهـوم بـا نظریـات او دربـاره ی انقالب هـای عربـی و جوانـان خشـمگین خاورمیانـه 
از  مطرح شـده  تعریـف  اجـزای  می  شـود  تـالش  جسـتار،  ایـن  در  دارد.  هم خوانـی 
جانـب آصـف بیـات یک به یـک تبییـن شـوند، و تاریـخ تکویـن ایـن طبقـه از دو دهـه 
قبل تـر یعنـی بـا آغـاز دوران معـروف بـه اصالحـات، بررسـی شـود. بـرای فهـم ضرورت 
از مولفه هـای  بـه برخـی  بایـد  تاریـخ بیست سـاله،  بـر  ایـن طبقـه، عـالوه  پیدایـش 
دیریـن تـر در سـاخت طبقاتـی جامعـه ی ایـران پرداخت.« بررسـی ای که بیژن فرزانه 
صـورت می دهـد بـه گفتـه ی خـودش همـه در جهـت پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش 
اسـت کـه طبقـه متوسـط فقیـر چـه نقشـی در جنبش هـای اجتماعـی ایفـا می کنـد. 

وضعیـت طبقـه متوسـط و فقیـر شـدن الیه هایـی از آن برآمـده از یـک همتافتـه ی 
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بـا  نمی تـوان  تنهـا  را  آن  بـاش  و  بـود  و  اسـت،  اقتصـادی  و  ایدئولوژیـک  سیاسـی، 
عامل هـای صرفـا اقتصـادی توضیـح داد. ایـن امـر بـه ویـژه در مـورد زنـان صـادق 
و  بـه سـرکوب سیاسـی  دینـی  ایدئولـوژی  از  برآمـده  تبعیـض جنسـیتی  کـه  اسـت 
فرهنگـی آنـان راه می بـرد و بـه صـورت مسـتقیم بـر موقعیـت اقتصـادی آنـان تأثیـر 
می گـذارد. نازلـی کامـوری در مقالـه »کنـش گفتـاری تأثیرگذار بـر کمپین های آنالین 
ایـن موضـوع را  و آفالیـن علیـه قتـل ناموسـی، تجـاوز جنسـی و حجـاب اجبـاری« 
بررسـی کـرده اسـت. او می نویسـد: »از سـال ۱۳۸۵، بـا اعمـال تدریجـی تحریم هـای 
اقتصـادی بیشـتر علیـه برنامـه هسـته ای جمهـوری اسـالمی، ایران با رکـود اقتصادی 
روبـه رو شـد و زنـان طبقـه متوسـط   کـه در خـط مقـدم مبـارزه بـرای احقـاق حقـوق 
خـود قـرار داشـتند، تحـت تأثیـر شـرایط سیاسـی و اقتصـادی قـرار گرفتنـد. پـس از 
سـال ۱۳۸۸، دسـتگاه کنتـرل حکومتـی بـر فعـاالن حقـوق زنـان، به ویـژه کمپین یک 
میلـون امضـاء فشـار آورد و بسـیاری از آنهـا را سـرکوب و زندانـی کـرد، ایـن سـرکوب 
بـه همـراه کاهـش سـهم زنـان ایرانـی از اقتصـاد، شـکل مشـارکت در کمپین هـای 

مطالبـه محـور بـرای حقـوق زنـان را تغییـر داد.«

عنـوان عمومـی طبقـه ی متوسـط و دیگـر مقوله هایـی از این دسـت نباید در معنایی 
یکدسـت کننده اسـتفاده شـوند. وضـع فـردی از الیه هـای فقیـر طبقـه ی متوسـط در 
مرکـز از بسـیاری جهـات فـرق دارد بـا وضـع فـردی در موقعیـت مشـابه از نظر درآمد 
در مناطـق حاشـیه ای و یـا متعلـق بـه یـک گـروه مـورد تبعیـض بـه لحـاظ هویـت 
دینـی، قومـی یـا جنسـیتی، یعنـی دور از هویـت اسـتاندارد مـورد توجـه مرکـز قـدرت. 
تفاوت های هویتی به تفاوت در گرایش راه می برند.  میدیا خانلری )جامعه شناس 
ُـردی و  سـاکن کردسـتان، اسـم مسـتعار(، در مقالـه اش  بـا عنـوان »هویت  طلبـی ک
تنـزل طبقاتـی« نتیجـه ی  مطالعـه ای را منعکـس کـرده دربـاره یـک جامعـه ی آمـاری 
در بخـش خدمـات در شـهر سـنندج. او ایـن پرسـش را در برابـر خـود گذاشـته کـه 
»چـه رابطـه ای میـان تزلـزل در جایـگاه طبقاتـی و گرایـش بـه معنایابـی هویتی وجود 

دارد«. 

یکـی از وجـوه مسـئله ی طبقـات اجتماعـی نحـوه ی بازنمایـی وضـع و شـأن طبقـات 
در فرهنـگ اسـت. امیـد مهـرگان، در مقالـه ی »تصاویـر بـاز یـک فروبسـتگی« بـه 
بازنمایـی زندگـی الیه هـای میانـی در سـینمای دهـه  ی اخیـر در ایران پرداخته اسـت. 
او بازنمایی را شکسـت خورده می داند. می نویسـد: »سـینمای دهه ی اخیر در ایراْن 
بازنمایـی طبقـات متوسـط ایرانـی به شـیوه ای غریـب اسـت: نـه از نظـر مضامینـی که 
بسـیاری از فیلم هـای ایـن دوره بـه آن پرداختـه انـد، بلکـه شـیوه ی سـینمایی  خاصی 
به نحـوی  فیلم هـا  خـودِ  کـه  پرسـش هایی  بـه  پاسـخ دادن  از  فیلم هـا  آن،  طـی  کـه 
کم سـابقه ای توانسـته اند طـرح کننـد، بازمی ماننـد. ایـن شکسـت معـرف آن اسـت 
کـه چگونـه خـود جامعـه فاقـد ابـزارِ الزم بـرای صورت بنـدِی راه حل هـای حقیقـی یـا 
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گره گشـایی های رضایت بخـش بـه مسـائل خـودش اسـت، مسـائلی کـه از ازدواج 
تـا خیانـت و فقـر را دربرمی گیـرد.« مقالـه امیـد مهـرگان »بـا بررسـی  صدمه دیـده 
چهـار فیلـم از سـینمای اخیـر ایـران در ارتبـاط بـا برخـی از نمودهـای هـای طبقـه ی 

متوسـط ایـران، بـه ایـن شـیوه ی سـینمایی و دشـواره هـای آن مـی پـردازد.«

مقاله »طبقه ی متوسـط و مسـئله ی مواد در ایران امروز« نوشـته ی یکتا سـرخوش 
بـه یـک نحـوه ی رویارویـی بـا مشـکالت زندگـی بـه ویـژه در میـان جوانـان می پـردازد: 
رو آوردن بـه مـواد مخـدر. می نویسـد: »در ایـن مقالـه ابتـدا تاریخـی خالصـه از مـواد 
مخـدر، محـرک و روانگـردان و مصـرف آن هـا در ایـران را ارائـه می دهیـم و از سـوی 
دیگـر بـه سـیر تحـول قوانیـن منع کننـده و کیفـری مرتبـط بـا مصـرف یـا دادوسـتد 
مـواد نیـز می نگریـم. یکـی از پرسـش های اصلـی پیـش روی مـا ایـن اسـت کـه آیـا در 
ایـن چهـل سـال اخیـر، مـاده ی مصرفـی و شـیوه ی مصرفـی ارجـح، الگـوی مصـرف و 
قشـر مصرف کننـده تغییراتـی کرده انـد؟ و اگـر چنیـن اسـت، ایـن تغییـرات را چگونـه 
می تـوان در بسـتر تغییـرات اجتماعـی و اقتصـادی جامعـه ی ایـران تحلیـل کـرد؟« 
بنابـر بررسـی یکتـا سـرخوش بخـش بزرگـی از مصرف کننـدگان مـواد مخـدر در ایـران 
از طبقـه ی میانـی و قشـر فقیـر آن هسـتند، امـا در بازنمایـی مسـئله گرایشـی قـوی 
روزافـزون  اقتصـادی  »فالکـت  می نویسـد:  او  دارد.  وجـود  موضـوع  ایـن  انـکار  بـه 
طبقـه ی  هرچه بیشـتر  فقیرشـدن  باعـث  اخیـر،  دهه هـای  در  ایـران  جامعـه ی  در 
»متوسـط« و تبدیل آن به طبقه ی متوسـط فقیرشـونده یا فقیر شـده اسـت. بخشی 
از ایـن طبقـه، بـرای رفـع نیازهـای اقتصـادی و گـذران معـاش نیـز دسـت بـه انـواع 

بزهکاری هـای مرتبـط بـا مـواد زده انـد.«

***

جامعه ی ایران جامعه ی پیچیده ای است. هر بررسی ای در بهترین حالت می تواند 
مدعـی تقریـر مسـئله ای یـا همتافتـه ای از مسـائل در ایـن جامعـه باشـد. مجموعه ی 
ایـن مقـاالت پیـش از هـر چیـز داللـت بـر کمبـود بررسـی های آمـاری و میدانـی در 
مـورد وضـع طبقـات اجتماعـی در ایـران دارنـد. امیدواریـم بـا انتشـار ایـن مجموعـه 

کمـک کـرده باشـیم کـه بـه ایـن کمبـود توجـه شـود. 
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بسط و قبض طبقه ی متوسط در ایران

پرویز صداقت

در  متوسـط  طبقـه ی  نسـبی  سـهم  ارزیابـی  حاضـر،  نوشـته ی  موضـوع  چکیـده: 
پیکره بنـدی طبقاتـی ایـران امـروز در بسـتر تکویـن و توسـعه ی ایـن طبقـه در ایـران 

اسـت.  موجـود  چشـم اندازهای  ترسـیم  و  مـدرن، 

بحث می شـود که در پی شکسـت جنبش سـبز به عنوان جنبشـی که بدنه ی اصلی 
و هدایت کننـده ی آن را کنشـگران طبقـه ی متوسـط تشـکیل می دادنـد، از ابتـدای 
دهـه ی ۱۳۹۰ خورشـیدی در بسـتر انسـداد سـاختاری سیاسـی و اقتصـادی ایـران، 
مجموعـه ای از عوامـل سـاختاری، سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی باعـث شـده کـه 
به موازات و به رغم افول جایگاه مالی طبقه ی متوسـط، میزان مشـارکت این طبقه 
در اعتراضـات اجتماعـی به منظـور تأثیرگـذاری بـر آن به شـدت تقلیـل یابـد. طبقـه ی 
متوسـط امروز ایران از دو سـو تحت فشـار اسـت. نخسـت روندهای ساختاری تر در 
اقتصاد سرمایه داری جهانی و انقالب فناوری اطالعات که بسیاری از فعالیت هایی 
را کـه پیش تـر فعالیتـی تخصصـی و در یـّد فن سـاالران بـود مهارت زدایـی کـرده و 
وجـوه تمایـز ایـن گـروه از مزدبگیـران طبقـه ی کارگـر را کم رنـگ کـرده اسـت. دوم، 
انسـداد سـاختاری سیاسـی - اقتصادی ایران امروز که این طبقه را به همراه سـایر 
طبقـات مـردم تحـت فشـار قـرار داده اسـت.  نوشـتار حاضـر، با توجـه به این تصویر 
بـا بررسـی انفعـال سیاسـی بخش هایـی از ایـن طبقـه، بـه نقـش مداخلـه ی  کلـی، 

جنبش هـای اجتماعـی در رفـع ایـن انفعـال مـی پـردازد.

وجوه تمایز و تشابه طبقه ی متوسط، طبقه ی کارگر و خرده بورژوازی

اسـت  اسـطوره ای  برخـی  نـزد  اسـت.  مجادله انگیـز  مفهومـی  متوسـط،  طبقـه ی 
پیشـگام دگرگونی های دموکراتیک، نزد برخی اساسـاً »طبقه« نیسـت و در حقیقت 
متشـکل از الیه هایـی اجتماعـی  ای اسـت کـه بخـش اعظم شـان ذیـِل طبقـه ی کارگـر 
بـه شـمار می رونـد، زیـرا تـواِن کارشـان به ناگزیـر بـه شـکل کاالیـی درآمـده اسـت کـه 



18
در میانه،
 در حاشیه

بـه بـازار عرضـه می شـود. دیدگاه هـای متنـوع و گاه متبایـن دیگـری دربـاره ی ایـن 
بـی آن کـه وارد مناقشـه ی نظـری در  ارائـه می شـود.  ارائـه شـده و کمـاکان  طبقـه 
ایـن زمینـه بشـویم در یادداشـت حاضـر تـالش می کنیـم ضمـن ارائـه ی تعریفـی از 
ایـن طبقـه بـا مـرور فـراز و فرودهـای اقتصـادی و سیاسـی و اجتماعـی آن در ایـران 
معاصـر، تصویـری تقریبـی از سـهم طبقـه ی متوسـط در ترکیـب طبقاتـی ایـران امروز 

ارائـه کنیـم.

در  تولیـد،  ابـزار  مالکیـت  از  برخـورداری  عامـل  تعیین کننـده ی  نقـش  بـر  اگـر 
کار  نیـروی  فـروش  از  ناگزیـری  کنیـم،  تأکیـد  طبقاتـی  جامعـه ی  بـه  شـکل دادن 
در جامعـه ی  کارگـر  تعریف کننـده ی طبقـه ی  مؤلفـه  ی  و سـتم(  اسـتثمار  )پذیـرش 
مقدماتـی  تصویـری  شـکل گرفتن  شـاهد  حالتـی  چنیـن  در  اسـت.  سـرمایه داری 
و  تصاحب کننـده  اصلـی  طبقـه ی  دو  بـا  جامعـه ای  در  طبقاتـی  پیکره بنـدی  از 
استثمارشـونده، سـرمایه دار و کارگـر، بـه دسـت می آوریـم. امـا جهـان واقعـی سرشـار 
طبقـه ی  دو  ایـن  بـر  عـالوه  آن  در  کـه  اسـت  سایه روشـن هایی  و  پیچیدگی هـا  از 
از طبقـات در قشـربندی اجتماعـی هسـتیم:  اصلـی، شـاهد وجـود طیفـی متنـوع 
و فن سـاالران در  تـا دیوان سـاالران  کارگـران  از  و  تـا خرده مالـکان،  تهی دسـتان  از 
سلسـله مراتبی از دیوان سـاالری ها و اقتـدار سـازمانی و سـاختاری هرمـی از دانـش 
و مهـارت حرفـه ای. در جوامـع واقعـاً موجـود عـالوه بـر مالکیـت ابـزار تولیـد، دانـش 
و مهـارت واجـد ارزش مبادلـه در بـازار کار و نیـز اقتـدار سـازمانی مؤلفه هـای مهـم 

می دهنـد. شـکل  را  طبقاتـی  پیکره بنـدی  تنـوع  کـه  دیگری انـد 

در  عینـی  واقعیـت  یـک  مقـام  در  طبقـه  می شـود  تـالش  حاضـر  نوشـته ی  در 
تحلیـل  در  کـه  می شـود  فـرض  و  گیـرد  قـرار  موردمالحظـه  اجتماعـی  قشـربندی 
نهایـی، ایـن واقعیـت عینـی اسـت کـه جایـگاه طبقاتـی افـراد و در صـورت تجهیـز بـه 
آگاهـی طبقاتـی، کنـش طبقاتی شـان را رقـم می زنـد. چـه بسـا افـراد و خانوارهایـی 
کـه طبقـه ی اجتماعـی خـود را در مقـام پایـگاه ذهنـی و مجموعـه ای از ارزش هـا و 
تعلـق  آن  بـه  عینـی  بـه صـورت  کـه  می داننـد  چیـزی  از  متفـاوت  فـردی،  باورهـای 

دارنـد.

داده  تمیـز  خرده بـورژوازی  از  متوسـط  طبقـه ی  حاضـر،  نوشـته ی  در  همچنیـن 
می شـود و طبقـه ی متوسـط در وجـه غالـب، گروه هایـی از مـزد و حقـوق  بگیـران 
جایـگاه  نیـز  و  حرفـه ای  دانشـی  از  برخـورداری  سـبب  بـه  کـه  می شـود  تعریـف 
سـازمانی و اقتـدار منبعـث از آن، از طبقـه ی کارگـر متمایـز می شـوند. اعضـای ایـن 
طبقـه ی اجتماعـی، مثـالً در مقـام کارشـناس، مدیـر، یـا کارمنـدی ماهـر، خـواه در 
تولیـد و خـواه در گـردش، از سـویی کارکـردی همچـون طبقـه ی کارگـر دارنـد، زیـرا 
فاقـد وسـایل تولیـد و ناگزیـر از فـروش تـوان کار و مزدبگیری انـد، و از سـوی دیگـر، 
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کارکـردی همچـون طبقـه ی سـرمایه دار دارنـد، زیـرا در بسـیاری از مـوارد بخشـی از 
کارکـرد نظارتـی و کنترلـی سـرمایه را بـه عهـده دارنـد. همچنیـن، بسـیاری از افـراد 
ایـن طبقـه بـه سـبب مهـارت به نسـبت کمیابـی کـه از آن برخوردارنـد مـی تواننـد 

باشـند. شـاغل مسـتقل  یـک 

تعلـق  متوسـط  بـه طبقـه ی  کـه  و شـاغالنی  و حقـوق  بگیـران  مـزد  ترتیـب،  بدیـن 
دارنـد، اگرچـه مالـک وسـایل تولیـد نیسـتند، امـا برخـالف اعضـای طبقـه ی کارگـر، 
از اقتـدار نسـبی سـازمانی برخوردارنـد کـه ناشـی از مهـارت و دانـش حرفـه ای آنـان 
و یـا کارکـردی اسـت کـه صاحبـان سـرمایه یـا دیگـر صاحبـان قـدرت بـه آنـان واگـذار 

کرده انـد. 

برخـوردار  تولیـد  وسـایل  مالکیـت  از  چـون  طبقـه  ایـن  اعضـای  حـال،  عیـن  در 
سـهمی  آنـان  از  بزرگـی  بخـش  می یابنـد.  تمایـز  سـرمایه دار  طبقـه ی  از  نیسـتند، 
نیـروی  بازتولیـد  شـرایط  و  بـارآوری  بهبـود  طریـق  از  ارزش  خلـق  در  غیرمسـتقیم 
کار مولـد دارنـد و در عیـن حـال خـود بخشـی از ارزش خلق شـده توسـط طبقـه ی 
ارزش  تصاحب کننـده ی  انـدازه ای  تـا  منظـر  ایـن  از  و  می کننـد  تصاحـب   را  کارگـر 
و  شـغلی  سلسـله مراتب  در  به درجاتـی  نیـز  خـود  همزمـان  امـا  هسـتند،  اضافـی 
جایگاهـی  دیگـر  منظـری  از  و  می گیرنـد  قـرار  سـرکوب  و  سـتم  تحـت  سـازمانی 
کارکردهـای طبقاتـی دوگانـه در  ازایـن رو، شـاهد  کارگـر می یابنـد.  مشـابه طبقـه ی 
طبقـه ی متوسـط هسـتیم. از سـویی کارکـردی مشـابه سـایر مـزد و حقـوق  بگیـران 
و از سـوی دیگـر کارکـردی همچـون طبقـه ای کـه بـه نیابـت از او بخشـی از نظـارت 

می کنـد. اعمـال  را  سـرمایه دارانه  اقتـدار  و 

طبقـه ی متوسـط بـه شـکل الیه هـای اجتماعـی گسـترده ای در میـان جمعیـت خـود 
حاصـل تکامـل سـرمایه داری در مقطعـی از رشـد آن بـوده اسـت. تراکـم و تمرکـز 
سـرمایه و جدایـی ناگزیـر مالکیـت و مدیریـت و ضـرورت وجـود سلسـله مراتبی از 
مدیـران، از سـویی سـرمایه را ناگزیـر سـاخت کـه بـا توجـه بـه گسـترش سـازمان های 
تحت نظـرش بخشـی از کارکردهـای نظارتـی و کنترلـی خـود را بـه گروهـی از مـزد 
و حقـوق  بگیـران واگـذار کنـد و از سـوی دیگـر نیـز انقالب هـای فنـاوری اطالعـات و 
ضـرورت اسـتفاده از فناوری هـای روزآمـد و شـیوه های جدیـد مدیریتـی و سـروکار 
داشـتن بـا بوروکراسـی و نظامـات دیوان سـاالرانه، حقوقـی و مالـِی هـردم پیچیده تـر 
مـدرِن  سـرمایه داری های  در  را  حرفـه ای  شـاغالن  متمایـز  جایـگاه  پیشـرفته تر،  و 
مهندسـان،  ترتیـب،  بدیـن  کردنـد.  تقویـت  درحال توسـعه  یـا  و  توسـعه یافته 
و  کسـب وکار  و  حقوقـی  مختلـف  عرصه هـای  در  کارشناسـان  تکنیسـین ها، 
فن سـاالران  شـاخص ترین  مشـابه،  گروه هـای  و  میانـی  مدیـران  پزشـکان،  مالـی، 
تکامـل سـرمایه داری، طبقـه ی متوسـط  کـه در جریـان  و دیوان سـاالرانی هسـتند 
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دادنـد. شـکل  را  »جدیـد« 

طبقـه ی  دو  هـر  از  متمایـزش  وجـوه  طبقـه،  ایـن  شـمار  گسـتردگی  مجمـوع،  در 
کارگـر و سـرمایه دار و نقشـی کـه در تحـوالت اجتماعـی ایفـا کـرده اسـت، تمرکـز بـر 
ایـن طبقـه به عنـوان بخـش متمایـزی در قشـربندی اجتماعـی را ضـروری می سـازد.

به منظـور دریافتـی روشـن تر از ایـن طبقـه در جوامـع سـرمایه داری، الزم اسـت بـه 
وجـوه تمایـز و تشـابه طبقـه ی متوسـط و خرده بـوروژازی توجـه کنیـم. خرده بورژوازی 
و  کارگـر  طبقـات  بینابیـن  الیه هـای  در  عمدتـاً  متوسـط  طبقـه ی  همچـون  نیـز 
بهره منـد  اسـتثمار  و  از برخـی مزایـای مـادی سـرکوب  قـراردارد و هـم  سـرمایه دار 
در  به ویـژه  می گیـرد.  قـرار  بـزرگ  سـرمایه های  سـتم  تحـت  خـود  هـم  و  می شـود 
بسـیاری  مـوارد  در  ثروتـی  و  درآمـدی  دهک هـای  بـه  جمعیـت  تقسـیم بندی 
شـاهد حضـور همزمـان خرده بـورژوازی و طبقـه ی متوسـط در دهک هـای مشـابه 
می شـویم. امـا برخـالف طبقـه ی متوسـط کـه تکویـن و تکامـل آن مرهـون تکامـل 
کـه هـم  تولیـد کاالیـی سـاده ریشـه دارد  سـرمایه داری اسـت، خرده بـورژوازی در 
متمایـز از تولیـد کاالیـی پیشـرفته ی سـرمایه داری اسـت و هـم بـا تولیـد معیشـتی 
رفتـار  متفـاوت  وجـوه  خرده بـورژوازی  پیشاسـرمایه داری  ریشـه  ی  اسـت.  متفـاوت 
اجتماعـی و سیاسـی ایـن طبقـه را در قیـاس بـا طبقـه ی متوسـط پدیـد آورده اسـت؛ 
جایگاهـی  مـوارد  از  بسـیاری  در  اجتماعـی  هـرم  در  مـوارد،  بسـیاری  در  هرچنـد 

باشـند.  داشـته  آن  بـه  نزدیـک 

خاسـتگاه تاریخی تولید سـاده و خوداشـتغالی تجاری به اشـکال پیشاسـرمایه داری 
پیشـه وران  دهقانـان،  ماننـد  شـغلی  گروه هـای  در  گـردش  و  تولیـد  فعالیت هـای 
لحـاظ  بـه  آنهـا  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  ترتیـب،  بدیـن  بازمی گـردد.  مغـازه داران  و 
تاریخـی در سـرمایه داری مـدرن حضـوری نابه هنـگام دارنـد، زیـرا پویـش تراکـم و 
تمرکـز سـرمایه دایمـاً هسـتی اجتماعـی آنـان را تهدیـد می کنـد. بااین حـال، اگرچـه 
تکامـل سـرمایه داری، خرده بـورژوازی را تضعیـف می کنـد، امـا از آن جـا کـه فراینـد 
کاالیی سـازی سـرمایه داری، و در ایـن مـورد پرولتریـزه شـدن نیروهـای کار، در عمـل 
بـه سـبب مقاومت هـای اجتماعـی و مقاومـت نیروهـای متقابـل تاریخـی، هیـچ گاه 
نمی توانـد کامـل شـود، کمـاکان و بـه درجـات متفـاوت شـاهد حضـور و اثرگـذاری 

خرده بـورژوای در جوامـع معاصـر سـرمایه داری هسـتیم.

خاسـتگاه های متفاوت تکوین و تکامل طبقات متوسـط و خرده بورژوازی، از جمله 
عوامـل مهمـی اسـت کـه می توانـد نقش آفرینی سیاسـی متفـاوت این دو طبقه را در 
به ویـژه در بزنگاه هـای بحران هـای سیاسـی نشـان دهـد. چنـان که با در نظر داشـتن 
تمامـی میانجی هـا از جایـگاه  سـاختاری طبقاتـی تـا سـطح کنش هـای طبقاتـی بارهـا 
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در طـول تاریـخ نقش آفرینی هـای متفـاوت و گاه متضـادی بیـن ایـن دو را شـاهد 
بوده ایـم. 

تکوین و تحول طبقه ی متوسط در ایران مدرن

و  قانـون  مـدرن،  ارتـش  و  امنیـت  از  برخـورداری  اداری جدیـد،  نظـام  شـکل گیری 
دادگسـتری عرفی، نظام آموزشـی و سـوادآموزی، نظام بهداشـتی جدید، دسترسـی 
بـه علـوم جدیـد، مجلـس و مطبوعـات آزاد مطالباتـی برخاسـته از انقـالب مشـروطه، 
نخسـتین انقـالب ایـران مـدرن بـود. در آن زمـان، مطالبـات و خواسـته هایی از ایـن 
دسـت بـرای مدرن سـازی ایـران و غلبـه بـر عقب ماندگـی آن، در ذهنیـت کنشـگران 
سیاسـی ترقی خـواه در جامعـه چیرگـی داشـت. فرازوفـرود جنبش هـای اجتماعـی و 
سیاسـی در پـی مشـروطه، در نهایـت بـه حکمرانـی رضاشـاه انجامیـد و در ایـن دوره 
وی بـا رویکـردی آمرانـه بسـیاری از مطالبـات موردنظـر انقـالب مشـروطه را محقـق 

کرد.

طبقـه ی متوسـط جدیـد در ایـران در همیـن دوره در قشـربندی اجتماعـی رخ نمـود. 
)وزارتخانه هـای  اداری  نظـام  رشـد  مـدرن،  ارتـش  توسـعه ی  مـوازات  بـه  سـویی  از 
جدیـد و دادگسـتری( رخ داد بـه نحـوی کـه در پایـان سـلطنت رضاشـاه بیـش از 
2۰ هـزار نفـر کارمنـد دولـت وجـود داشـتند، از سـوی دیگـر رشـد صنایـع جدیـد و 
پروژه هـای زیرسـاختی دولـت مسـتلزم حضـور تکنیسـین ها، مهندسـان و مدیـران 

بـود.

در همیـن دوره، گسـترش سـوادآموزی و نظـام آموزشـی بـه نحـوی بـود کـه در آغـاز 
بـود کـه کم تـر از ۱2 هـزار نفـر  روی کار آمـدن رضاشـاه در مجمـوع ۹۱ هـزار نفـر 
آن هـا دانش آمـوز مـدارس دولتـی بودنـد و بخـش اعظـم آنـان در مـدارس خصوصی، 

اقلیت هـای دینـی و میسـیونری درس می خواندنـد.۱ 

 در پایـان سـلطنت رضاشـاه، در ۱۳2۰، تعـداد مـدارس تحـت پوشـش دولـت بـه 
بـا 2۱ هـزار  بـا 2۱۰ هـزار دانش آمـوز و 2۴۱ دبیرسـتان  ابتدایـی  2۳۳۶ مدرسـه ی 

بـود.  رسـیده  دانش آمـوز 

 ۸۸۶ بـا  و  مجـزا  دانشـکده ی  پنـج  بـا  تهـران  دانشـگاه   ۱۳۱۳ سـال  در  همچنیـن، 
یافـت.  توسـعه  از کشـور هـم  بـه خـارج  دانشـجو  اعـزام  و  تأسـیس شـد  دانشـجو 
شـمار دانشـجویان دانشـگاه تهـران در سـال ۱۳2۰ بـه ۳۳۳۰ نفـر رسـید و در ایـن 
بازگشـته  ایـران  بـه  کشـور  از  خـارج  از  دانش آموختـه  نفـر   ۵۰۰ از  بیـش  مقطـع 

بودنـد.
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آن چـه از دل ایـن نهادهـای آموزشـی زاده شـد و آن چـه سـاختارهای بوروکراتیـک 
ایجـاب می کـرد، شـکل گیری  و صنایـع جدیـد  تکنوکراتیـک جدیـد  و سـاختارهای 
مـدرن  سـازمان های  ایـن  اداره ی  بـرای  دیوان سـاالرانی  و  فن سـاالران  به اصطـالح 
یـک  به عنـوان  جدیـد  متوسـط  طبقـه ی  شـکل گیری  شـاهد  ترتیـب،  بدیـن  و  بـود 

ایـران بودیـم.  طبقـه ی متمایـز در 

دو گرایـش  ایـران در عمومـاً  ایدئولـوژی سـکوالر ترقی خـواه در  بـدو مشـروطه،  از 
می یافـت.  تبلـور  دو  آن  از  آمیزه هایـی  نیـز  و  سوسیالیسـتی  و  ناسیونالیسـتی 
سیاسـی  واگرایـی  بـه  به تدریـج  ایـران  مدرن سـازی  در  رضاشـاه  آمرانـه ی  رویکـرد 
فزاینـده ی بسـیاری از پیشـگامان فکـری طبقـه ی متوسـط کـه هواخـواه مطالبـات 
ایـران  در  کـه  اسـت  قابل تأمـل  انجامیـد.  وی  از  بودنـد،  مشـروطه  دموکراتیـک 
معاصـر، ترقی خواهـی و حتـی اشـکال مختلـف رادیکالیسـم سیاسـی در بسـیاری از 
مقاطـع تاریـخ معاصـر بـر بخـش بزرگـی از فعـاالن طبقـه ی متوسـط چیرگـی یافـت. 

بدیـن ترتیـب، در پـی شـکل گیری فضـای سیاسـی دموکراتیـک حاصـل از اشـغال 
ایـران بـه دسـت متفقیـن و سـقوط رضاشـاه، شـاهد نقش آفرینـی پررنـگ سیاسـی 
ایـن  در  اگرچـه  بودیـم.  تـا ۱۳۳2   ۱۳2۰ سـال های  فاصلـه ی  در  متوسـط  طبقـه ی 
دوره بـه لحـاظ اقتصـادی شـاهد رکود نسـبی هسـتیم و نیمـه ی اول دهـه ی بیسـت 
و بـه هنـگام جنـگ جهانـی دوم، شـرایط قحطـی و وضعیـت اضطـراری اقتصـادی 
وجـود داشـت، امـا گشـایش فضـای سیاسـی خواسـته های سرکوب شـده ی دوران 
نسـبتاً طوالنـی دیکتاتـوری را دوبـاره مطـرح کـرد و بـه صحنـه ی خیابـان و میـدان 
بـا سـاختارهایی  رسـاند. احـزاب مـدرن در شـکلی گسـترده، در پهنـه ای وسـیع و 
ارتباطـات سـازمان یافته در شـهرها،  بـر  و مبتنـی  و مـدرن  غیرپدرسـاالرانه  نسـبتاً 
ایجـاد شـدند. حـزب تـوده ی ایـران، برخـی احزابـی کـه بعـداً جبهـه ی ملـی را تشـکیل 
اتحادیه هـا،  شـدند.  پدیـدار  به تدریـج  ملکـی،  خلیـل  سـوم  نیـروی  و  دادنـد، 
مطبوعـات  و  روشـنفکری  انجمن هـای  انـواع  و  مردمـی،  تشـکل های  و  سـازمان ها 
شـکل گرفتنـد و طبقـه ی متوسـط نیـز در میـان سـایر طبقـات و گروه هـای اجتماعـی 

فرصتـی بـرای حضـور پررنـگ سیاسـی در جامعـه یافـت. 

را  نفـت  منابـع  بـر  ملـی  کنتـرل  اجتماعـی  مطالبـه ی  ناسیونالیسـم،  نوظهـور  مـوج 
پدیـد آورد کـه بـه تبـع آن تقاضـا بـرای دسترسـی بـه منابـع حاصـل از صـادرات نفـت 
بـه منظـور دسـت یابی بـه اهـداف توسـعه ای مطـرح شـد. در ایـن مقطـع، در سـطح 
جهانـی ایـده ی توسـعه در کشـورهای حاشـیه ای نظـام جهانـی سـرمایه داری تـازه 
در حـال شـکل گیری بـود و ایـران نیـز بـا جنبـش ملی شـدن صنعـت نفـت کم وبیـش 
پیشـگام ایـده ی خلع یـد از خارجیـان در تسـلط بـر منابـع زیرزمینـی، بـود. در ایـن 
ایـران  اشـغال  بین المللـی،  شـرایط  از  ناشـی  عوامـل  مجموعـه ی  سـبب  بـه  دوره، 
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در نیمـه ی اول دهـه ی بیسـت خورشـیدی و پی آمدهـای آن بـر حیـات اقتصـادی، 
افـت  شـاهد  پیاپـی،  مسـتعجل  دولت هـای  و  سیاسـی  بحران هـای  مجموعـه ی  و 
رشـد اقتصـادی ایـران بودیـم، امـا در عیـن حـال بسترسـازی های قانونـی و نهـادی 
گسـترده ای بـرای حرکـت در چارچـوب یـک الگـوی »توسـعه ی ملـی« شـکل گرفـت. 
قانـون ملـی  شـدن شـیالت و کشـتی  رانی، ملـی  شـدن  بـه  ایـن میـان می تـوان  در 
صنعـت نفـت ایـران )اکتشـاف، اسـتخراج و بازرگانـی(، ملی شـدن مخابـرات، قانـون 
تشـویق صـادرات و صـدور پروانـه ی بازرگانـی، الیحـه ی بانـک توسـعه ی صـادرات، 
الیحـه و متمـم قانـون وصـول مطالبـات غیرمالیاتـی دولـت، الیحـه ی الغـای عـوارض 
و  گمـرک  پلیـس  تشـکیل  الیحـه ی  و  کشـور  عمرانـی  بنـگاه  قانـون  دهـات،  در 
تشـکیل سـازمان برنامـه اشـاره کـرد. همچنیـن در ایـن دوره، مجموعـه ی مقرراتـی 
آن  مـدرن  مفهـوم  در  اجتماعـی  تأمیـن  و  مدنـی  نهادهـای  توسـعه ی  منظـور  بـه 
تصویـب شـد؛ ازجملـه، قانـون اسـتقالل کانـون وکال، الیحـه ی قانـون کار و تشـکیل 
قانـون اسـتقالل شـهرداری ها،  بازنشسـتگی کشـوری،  قانـون  بیمه هـای اجتماعـی، 
الیحـه ی تشـکیل انجمن هـای ایالتـی و والیتـی، اصـالح قانـون مطبوعـات، و قانـون 
در  نهادسـازی ها  و  قانونـی  بسترسـازی های  ایـن  بازرگانـی.  اتاق هـای  تشـکیل 
عمـل بـه ارتقـای دامنـه ی طبقـه ی متوسـط و دیگـر طبقـات مـدرن در قشـربندی 

شـد. منتهـی  اجتماعـی 

در این دوره شـاهد کنشـگری سیاسـی گسـترده ی طبقه ی متوسـط جدید هسـتیم. 
در اغلـب احزابـی کـه در ایـن دوره تشـکیل شـد، خاسـتگاه طبقاتـی روشـنفکران و 
نظریه پـردازان برخاسـته از گروهـی بودنـد کـه بـه لحـاظ خاسـتگاه طبقاتـی می تـوان 
مربـوط بـه طبقـه ی متوسـط جدیـد دانسـت. عـالوه بـر آن، بخـش مهمـی از کادر 
متوسـط  طبقـه ی  بـه  متعلـق  طبقاتـی  خاسـتگاه  لحـاظ  بـه  گروه هـا  ایـن  سـازمانی 
جدیـد بودنـد. در کادرهـای رهبـری و اعضـای تمامـی احـزاب مدرنـی کـه تشـکیل 
از سـایر طبقـات  و برجسـته تر  شـدند، طبقـه ی متوسـط جدیـد جایگاهـی مهم تـر 
اجتماعـی داشـت. بـرای مثـال، از ۱۵ رهبـر حـزب ایـران ۱۰ نفـر خاسـتگاه طبقـه ی 
بـه  متعلـق  نفـر   ۱۴ ملـی  جبهـه ی  بنیان گـذار  نفـر   2۰ میـان  از  داشـتند،  متوسـط 
بـه ۶۰ درصـد اعضـای  طبقـه ی متوسـط بودنـد و بخـش اعظـم رهبـری و نزدیـک 

حـزب تـوده را افـرادی بـا جایـگاه طبقاتـِی طبقـه ی متوسـط تشـکیل می دادنـد.

در سـال ۱۳۳2، در پـی کودتـای 2۸ مـرداد و سـرکوب گسـترده ی سیاسـی و حـذف 
سـبب  بـه  علنـی،  کنشـگری  و  میـدان  و  خیابـان  عرصـه ی  از  سیاسـی  کنشـگران 
از  از دالرهـای حاصـل  قـرارداد کنسرسـیوم، موجـی  انعقـاد  و  نفـت  تحریـم  پایـان 
عوایـد فـروش نفـت درکنـار کمک هـای مالـی طراحـان کودتـای 2۸ مـرداد بـه ایـران 
مقطـع  ایـن  شـد.  سـرازیر  کشـور  بـه  کودتـا،  از  برآمـده  رژیـم  تثبیـت  منظـور  بـه 
اصـل  اجـرای  اوج  نقطـه ی  و  غـرب  و  بلوک هـای شـرق  زمانـی، دوران جنـگ سـرد 
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چهـار ترومـن بـود و دولت هـای هم پیمـان امریـکا دسترسـی نسـبتاً آسـانی بـه پـول 
داشـتند.  سـرمایه گذاری ها  انـواع  انجـام  بـرای 

بعـد از یـک دوره ی سـرکوب های سیاسـی، در فاصلـه ی سـال های ۱۳۳۸ تـا ۱۳۵۰ 
رشـد اقتصـادی باالیـی در ایـران شـکل گرفـت و به ویـژه در دهـه ی ۱۳۴۰ میانگیـن 
نـرخ رشـد اقتصـادی دو رقمـی بـود و شـاهد افزایـش چشـمگیری در تولیـد ناخالص 
ایـران  در  سـفید«  »انقـالب  ارضـی  رفـورم   ۱۳۴۱ سـال  در  بودیـم.  کشـور  داخلـی 
انجـام شـد کـه بـه تغییـرات چشـمگیری در پیکره بنـدی طبقاتـی در ایـران انجامیـد. 
و  مـالکان  و  سـنتی  طبقـات  و  دربـار  میـان  موجـود  نانوشـته ی  ائتـالف  و  اتحـاد 
بخـش عمـده ی روحانیـون بـه پایـان رسـید. آن هـا نیـز اکنـون بـه زمـره ی منتقـدان و 

مخالفـان سرسـخت شـاه پیوسـته بودنـد.

طـی همیـن دوره یـک طبقـه ی جدیـد سـرمایه دار تشـکیل شـد کـه تـا حـدودی بـه 
تقویـت می شـد.  دریافـت می کـرد،  دولـت  از  کـه  ارزان قیمتـی  اعتبـارات  سـبب 

توسـعه و گسـترش دیوان سـاالری در ایـن دوره چشـمگیر بـود. شـمار وزارتخانه هـا 
صنعتـی  اعتبـارات  بانـک  ماننـد  جدیـد  سـازمان های  یافـت.  افزایـش   2۰ بـه   ۱2
)۱۳۳۵(، بانـک توسـعه ی صنعتـی و مدنـی ایـران )۱۳۳۸(، بانـک مرکـزی )تأسـیس 
ملـی  تلویزیـون  و  رادیـو  نوپـا،  اعتبـاری  و  مالـی  نهادهـای  از  مجموعـه ای   ،)۱۳۳۹
بسـیاری  و   )۱۳۴۴( نوجوانـان  و  کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون   ،)۱۳۴۶( ایـران 

دیگـر.  روبه گسـترش  نوپـای  سـازمان های 

طـی دوره ی ۱۳۳۵ تـا ۱۳۵۵ شـمار اعضـای طبقـه ی حقوق بگیـر دوبرابـر شـد و از 
کم تـر از ۳۱۰ هـزار نفـر در سـال ۱۳۳۵ بـه بیـش از ۶۳۰ هـزار نفـر در سـال ۱۳۵۵ 
و  آمـوزگار  نفـر  هـزار  دولـت، 2۰۸  اداری  کارمنـد  نفـر  هـزار  از ۳۰۴  بیـش  رسـاند. 
کارکنـان آموزشـی و ۶۱ هـزار نفـر مدیـر و مهنـدس و کارشـناس طیـف گسـترده ای 
از مشـاغل را تشـکیل می دادنـد. براسـاس آمـار رسـمی، تعـداد دانشـجویان یعنـی 
کسـانی کـه در سـال های بعـد بـر کمیّـت طبقـه ی متوسـط می افزودنـد، از ۱۹,۸۰۰ 
نفـر در سـال ۱۳۳۹ بـه ۵۹ هـزار نفـر در سـال ۱۳۴۷ افزایـش یافـت. بـه مـوازات آن 
افزایـش می یافـت. در سـال ۱۳۵۵ و  از کشـور  بـه خـارج  اعـزام دانشـجویان  آمـار 
در آسـتانه ی انقـالب 2۳۳ هـزار نفـر دانشـجو نیـز در انتظـار پیوسـتن بـه طبقـه ی 
متوسـط بودنـد. بـا توجـه بـه سـاخت اجتماعـی آن زمـان، ۷۴۱ هـزار نفـر دانش آمـوز 
دبیرسـتانی نیـز جمعیـت گسـترده ای از جامعـه را تشـکیل مـی داد کـه بخـش بزرگـی 

از آنـان امیـدوار بودنـد بعـداً بـه طبقـه ی متوسـط بپیوندنـد.

در برنامـه ی عمرانـی پنجـم )۱۳۵۱ تـا ۱۳۵۶( بـرآوردی از میـزان نیـاز بـه نیـروی کار 
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ایـن  طـی  بـرآورد،  ایـن  اسـاس  بـر  بـود.  شـده  ارائـه  نیمه متخصـص  و  متخصـص 
دوره فزونـی تقاضـا بـه عرضـه ی نیـروی کار مهنـدس ۸۰ درصـد، فزونـی تقاضـا بـه 
عرضـه ی نیـروی کار پزشـکی ۱۰۵ درصـد، در مـورد پرسـنل آموزشـی 2۵ درصـد، و 
در مـورد تکنسـین ها ۵۵ درصـد بـود. طبقـه ی متوسـط در چنیـن شـرایطی قـدرت 
چانه زنـی بسـیار باالیـی در بـازار کار داشـت و بـه همیـن دلیـل ایـن گـروه از شـاغالن 

باشـند. برخـوردار  قابل توجـه ای  مالـی  از مزایـای  می توانسـتند 

طبقـات  اعضـای  از  بسـیاری  روی گردانـی  و  ارضـی،  اصالحـات  تحـوالت  پـی  در 
بـا  سـنتی از رژیـم شـاه، ایـن رژیـم بـه پایـگاه اجتماعـی جدیـدی نیـاز داشـت کـه 
اتـکا بـه آن بتوانـد برنامه هـای خـودش را بـه پیـش ببـرد. در نظامـی کـه برنامـه ی 
مدرنیزاسـیون اقتصـادی را باشـتاب بـه پیـش می بـرد، گمـان می رفـت اصلی تریـن 
طبقـه ی اجتماعـی کـه رژیـم بـه آن می توانسـت اتـکا کنـد، طبقـه ی متوسـط اسـت. 
دایمـاً سیاسـت هایی  پهلـوی  پایـان سـلطنت  تـا  و  ایـن سـال ها  رو طـی  از همیـن 
اجتماعـی  و  اقتصـادی  بهبـود جایـگاه  و  متوسـط  کـردن طبقـه ی  فربـه  منظـور  بـه 
نادیـده گرفتـه شـد گشـایش فضـای  ایـن میـان، آن چـه  ایـن طبقـه اجـرا شـد. در 
متوسـط  طبقـه ی  ترتیـب  بدیـن  بـود.  طبقـه  ایـن  کنشـگری  بـرای  کشـور  سیاسـی 
جدیـد گسـترش می یافـت، امـا بـه جـای آن کـه پایـگاه اجتماعـی رژیـم باشـد خـود 

بـا رژیـم بـدل می شـد. بـه پایـگاه مخالفـت 

در تمامـی ایـن سـال ها دانشـگاه ها یکـی از کانون هـای دائمـی مخالفـت بـا نظـام 
سیاسـی بودنـد و در خـارج از کشـور نیـز کنفدراسـیون جهانـی دانشـجویان ایرانـی 
را  معاصـر  تاریـخ  در  اپوزیسـیون  دانشـجویی  سـازمان های  بزرگ تریـن  از  یکـی 
تشـکیل داد. در طـی ایـن دوره ی رشـد و شـتاب مدرنیزاسـیون، چنـان کـه گفتـه 
شـد، مصـادف بـا پیوسـتن اقشـار و گروه هـای سـنتی و بخـش بزرگـی از روحانیـون 
بـه جرگـه ی مخالفـان شـاه بـود، امـا نه تنهـا طبقـه ی متوسـط پایـگاه پایـدار حمایـت 
اجتماعـی از رژیـم شـاه نشـد، بلکـه خاسـتگاه اجتماعـی فعـاالن سـازمان های جدیـد 
چریکـی چـپ نیـز کـه بـه مبـارزه ی قهرآمیـز بـا حکومـت دسـت زدند، عمدتـاً طبقه ی 
بـه نوعـی شـورش علیـه مدرنیزاسـیون و  نیـز  بـود. شـتاب مدرنیزاسـیون  متوسـط 

از طبقـه ی متوسـط منتهـی شـد.  بـه خویشـتن« در میـان بخشـی  »بازگشـت 

بـه  ایـن شـوک ها  اسـت.  نفـت  در  قیمتـی  بـزرگ  دوران شـوک های  دهـه ی ۱۳۵۰ 
افزایـش  انجامیـد.  اقتصـادی زمـان شـاه  بزرگ تریـن خطـا در سیاسـت گذاری های 
شـدید بودجـه ی طرح هـای عمرانـی و جـاری و افزایـش شـدید هزینه کـرد دولـت و 
تزریـق گسـترده ی پـول بـه جامعـه بـه بـروز وضعیتـی بحرانـی در اقتصـاد انجامیـد. 
پایـگاه  به عنـوان  متوسـط  طبقـه ی  بـه  اتـکا  در  شـاه  رژیـم  اسـت  روشـن  اکنـون 
اجتماعـی خـود دچـار اشـتباه اسـتراتژیک شـد. زیـرا ایـن طبقـه نقـش بسـیار مهـم و 
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تعیین کننـده ای در انقـالب بهمـن ۵۷ داشـت و نیـروی محـرک قدرتمنـدی در بـردن 
اعتراضـات  از  بسـیاری  راهبـری  در  مـردم،  توده هـای  میـان  در  انقـالب  شـعارهای 
خواسـته های  پیشـبرد  در  و  رسـانه ها  در  انقالبـی  مطالبـات  طـرح  در  اجتماعـی، 

بـود. انقـالب  دموکراتیـک 

نقش آفرینـی  سـال های  می تـوان  را   ۱۳۶۰ تـا   ۱۳۵۶ انقالبـِی  مقطـع  ترتیـب  بدیـن 
جدیـد سیاسـی آشـکار طبقـه ی متوسـط دانسـت. بازهـم همچـون دهـه ی ۱۳2۰، 
دوره ی فتـرت رشـد اقتصـادی، مصـادف بـا شـکوفایی سیاسـی و بـه میـدان آمـدن 
برگـزاری  قالـب  در  اجتماعـی  و  سیاسـی  خواسـته های  طـرح  و  متوسـط  طبقـه ی 
دموکراتیـک  اجتماعـی  و  مدنـی  تشـکل های  بـه  دادن  شـکل  شـعر،  شـب های 
و  چـپ  سیاسـی  احـزاب  در  گسـترده  و حضـور  آن هـا،  دوبـاره ی  فعال سـازی  یـا  و 

بـود. دموکـرات 

امـا »بهـار آزادی« دیـری نپاییـد و بـه زودی بـه حادتریـن دوره ی سـرکوب در تاریـخ 
معاصـر ایـران جـای سـپرد و در ایـن میـان بخـش بزرگـی از طبقـه ی متوسـط کـه 
خـود بـا انقـالب همـراه و در مـوارد بسـیاری پیشـگام طـرح مطالبـات انقالبـی بـود 
تضعیـف  اقتصـادی  لحـاظ  بـه  و  سـرکوب  اجتماعـی  و  سیاسـی  نظـر  از  به شـدت 
شـد. نخسـتین دهـه ی انقـالب، دوران بحـران حـاد اقتصـادی و افـول رونـد انباشـت 
سـرمایه و نیـز تضعیـف هرچـه بیشـتر طبقـه ی متوسـط بـود. بـه لحـاظ متغیرهـای 
درصـد   2,۱ منفـی   ۱۳۶۷ تـا   ۱۳۵۷ از  اقتصـادی  رشـد  نـرخ  میانگیـن  اقتصـادی، 
بـود و تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه ی واقعـی از ۷2۰ هـزار تومـان در سـال ۱۳۵۵ 
بازتوزیعـی  سیاسـت های  یافـت.  کاهـش   ۱۳۶۷ سـال  در  تومـان  هـزار   ۳۵۰ بـه 
پوپولیسـتی حکومـت جدیـد نیـز اساسـاً معطـوف بـه پایـگاه اجتماعـی نظـام جدیـد 
گروهـی  آن  یعنـی  دانشـجویان،  تعـداد  بـود.  متوسـط  طبقـه ی  منقبض کننـده ی  و 
حـدود ۱۷۴  از  دهـد،  تشـکیل  را  آتـی  متوسـط جدیـد  بـود طبقـه ی  قـرار  کـه  هـم 
در سـال  نفـر  هـزار   ۱۰۰ بـه حـدود  فرهنگـی  انقـالب  از  قبـل  در مقطـع  نفـر  هـزار 
۱۳۶2 کاهـش پیـدا کـرد و گفتـه می شـد کادر علمـی دانشـگاه ها طـی همیـن دوره 
تصفیه هـای   2 یافـت.  کاهـش  نفـر  هـزار   ۸ حـدود  بـه  نفـر  هـزار   ۱۶ از  بیـش  از 
دانشـگاهی  و  آموزشـی  و  اداری  نظـام  در  متخصصـان  و  کارشناسـان  گسـترده ی 
بـه جایـگاه اجتماعـی طبقـه ی متوسـط آسـیب  و دسـتگاه های فرهنگـی به شـدت 
سـبک  بـا  کامـل  رویارویـی  و  تضـاد  در  جدیـد  نظـام  ایدئولوژیـک  ارزش هـای  زد. 
زندگـی طبقـه ی متوسـط به عنـوان طبقـه ی پیشـگام پذیـرش ارزش هـای فرهنگـی 

داشـت.  قـرار  مدرنیتـه، 

اجتماعـی  کنـش  یـک  به مثابـه ی  مهاجـرت،  بـار،  نخسـتین  بـرای  دوره،  در همیـن 
فراگیـر در طبقـه ی متوسـط شـکل گرفـت و آن مقطـع امـواج مهاجـرت گسـترده ی 
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نظـر  بـه  کافـی  آمـاری  شـواهد  نداشـتن  به رغـم  کـه  آمـد  پدیـد  ایـران  از  افـرادی 
آمـار  بودنـد.  طبقـه  ایـن  بـه  متعلـق  طبقاتـی  لحـاظ خاسـتگاه  بـه  عمدتـاً  می رسـد 
قطعـی از میـزان مهاجـران نداریـم و آمـار ارائـه شـده بسـیار متغیـر و در مـواردی 
از  به یقیـن  امـا  می رسـد.  نظـر  بـه  »کوچک نمایـی«  مـواردی  در  و  »بزرگ نمایـی« 
دوران آغـاز عقب نشـینی طبقـه ی متوسـط از سـال ۱۳۶۰ تـا امـروز مـوج کم وبیـش 

مسـتمری از مهاجـرت از کشـور آغـاز شـده و اسـتمرار یافتـه اسـت.

در پایـان جنـگ هشت سـاله، بعـد از یـک دوره کـه میانگیـن رشـد اقتصـادی منفـی 
و اقتصـاد عمـالً دچـار فروپاشـی شـده بـود روشـن شـد کـه دیگـر اسـتمرار مدیریـت 
موتـور  دیگـر  بـار  بایـد  بنابرایـن  اسـت.  امکان ناپذیـر  قبـل  شـیوه ی  بـه  اقتصـادی 
سیاسـت گذاری  های  در  چرخشـی  به تدریـج  می شـد.  روشـن  سـرمایه  انباشـت 
اقتصـادی کشـور رخ داد. رشـد اقتصـادی در دسـتورکار قـرار گرفـت و به مـوازات 
طبقـه ی سـرمایه دار جدیـدی کـه شـکل می گرفـت، بخش هایـی از طبقـه ی متوسـط 
نیـز از مواهـب مالـی ایـن رشـد کـه البتـه قابـل قیـاس بـا رشـد در سـال های پیـش 
اقتصـادی  نـرخ رشـد  ایـن دوره میانگیـن  بهره منـد می شـد. طـی  نبـود،  انقـالب  از 
از ۱۳۶۸ تـا ۱۳۹۰، ۵,2 درصـد بـود؛ بـا فرازونشـیب هایی کـه عمدتـاً هـم ناشـی از 

فرازوفرودهـای قیمـت نفـت بـود. 

بـه مـوازات ایـن تحـوالت شـمار دانشـگاه ها و دانشـجویان به شـدت افزایـش یافـت. 
و  از چهـار میلیـون  بیـش  بـه  نفـر در سـال ۱۳۷۰  از ۳۴۴ هـزار  آمـار دانشـجویان 
هشـتصد هـزار نفـر در اوایـل دهـه ی ۱۳۹۰ رسـید و حـدوداً ۱۴ برابـر شـد. بـه عبـارت 
دیگـر، اگـر بـه طـور نسـبی در ایـن دوره جمعیـت کشـور دو برابـر شـده بـود آمـار 

دانشـجویان ۱۴ برابـر افزایـش یافـت.

در همیـن دوره، نشـریات جدیـد منتشـر شـد، برخـی نهادهـای مدنـی شـکل گرفـت، 
بـه مـوازات آن براثـر انقـالب اطالع رسـانی، پوشـش رسـانه ای ایـران توسـط صدهـا 
شـبکه ی  توسـعه ی  سـال های  در  شـد.  امکان پذیـر  تصویـری  و  صوتـی  رسـانه ی 

از میـان برداشـته شـد. اینترنـت انحصـار اطالع رسـانی به تدریـج 

طبقـه ی  سـوی  از  سیاسـی  و  مدنـی  مطالبـات  دوبـاره ی  طـرح  شـاهد  به تدریـج 
متوسـط بودیـم. بـه ویـژه، درپـی دوم خـرداد ۱۳۷۶ شـاهد دو تحـرک مهـم اجتماعی 
بودیـم کـه در هـر دو آن هـا طبقـه ی متوسـط در کانـون اصلـی آن قـرار داشـت. یکـی 
در سـال ۱۳۷۸ و دیگـری در ابعـاد بسـیار بزرگ تـر در سـال ۱۳۸۸. مطالباتـی کـه 
بـا تأکیـد بیش تـر بـر  در ایـن دو جنبـش مطـرح شـده بـود، مطالباتـی بـود اساسـاً 
بـه  از قبیـل مطالباتـی مربـوط  مطالبـات مدنـی و هویتـی طبقـات مـدرن جامعـه؛ 
سـبک زندگـی، مطالباتـی مربـوط بـه آزادی هـای مدنـی و دموکراتیـک و چیزهایـی 
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از ایـن دسـت. 

بعـد از ناکامـی جنبـش سـبز و بـه طـور تقریبـی از ۱۳۹۰، شـاهد نوعـی عقب نشـینی 
تحـوالت سـاختاری جمعیتـی  بسـتر  امـا در  بودیـم.  سیاسـی در طبقـه ی متوسـط 
سیاسـت هایی  بعـد،  دهه هـای  در  اقتصـادی  ناکافـی  رشـد  و   ۱۳۶۰ دهـه ی  در 
ماننـد موقتی سـازی قراردادهـای کاری بخـش عمـده ی شـاغالن، کاهـش گسـتره ی 
ایدئولوژیـک در  نظـام گزینـش  اسـتمرار  و  آن،  تأمیـن اجتماعـی و ماننـد  پوشـش 
متوسـط،  طبقـه ی  از  بزرگـی  بخـش  اقتصـادی  وضعیـت  آموزشـی،  و  اداری  نظـام 
یعنـی طبقـه ای کـه طبـق تعریـف بـه موقعیـت اقتصـادی خـودش به سـبب تخصص 
و مهارت هـای شـغلی دسـت پیـدا کـرده، دشـوار سـاخته و از آن مهم تـر، افق هـای 

درازمـدت وضعیـت اقتصـادی ایـن طبقـه را نیـز بسـیار تیـره سـاخته اسـت. 

بهتریـن گـواه ایـن مدعـا، مشـاهده ی رونـد صعـودی نـرخ بیـکاری جمعیـت دارای 
کـه  اسـت  گذشـته  دهـه ی  دو  حـدود  طـی  باالتـر(  و  )لیسـانس  عالـی  تحصیـالت 
افـرادی  از  دسـته  آن  بـرای  مالـی  وضعیـت  بهبـود  امـکان  عـدم  گویـای  به روشـنی 
سـال  در  بگیرنـد.  جـای  متوسـط  طبقـه ی  زمـره ی  در  داشـتند  امیـدوار  کـه  اسـت 
۱۳۸۰ نـرخ بیـکاری در میـان دارنـدگان تحصیـالت عالـی دانشـگاهی ۱۰,۳ درصـد 
بـود. در  بیـکاری در تمامـی گروه هـای تحصیلـی کم تـر  نـرخ  از  بـود کـه کم وبیـش 
سـال ۱۳۸۵ ایـن نـرخ بـه 2۰,۹ درصـد رسـید، یعنـی طـی پنـج سـال بیـش از دو برابـر 
بـه  بیـکاری دارنـدگان تحصیـالت عالـی  نـرخ  پنـج سـال بعـد در سـال ۱۳۹۰  شـد. 
۳۱,۳ درصـد رسـید کـه باالتریـن نـرخ بیـکاری در میـان تمامـی گروه هـای تحصیلـی 
از بی سـواد تـا دارنـدگان مـدارک مختلـف تحصیلـی در سـطوح متوسـطه بـود. ایـن 
نـرخ رکوردشـکنانه از آن سـال ابعـاد مهیب تـری پیـدا کـرده و طـی سـال های ۱۳۹۱ تـا 

۱۳۹۵ از ۳۶,۶ درصـد بـه۴۱,۸ درصـد رسـیده اسـت.2

ایـن نرخ هـای بحرانـی ازجمله بازتاب دهنـده ی نـرخ بسـیار بـاالی رشـد جمعیـت در 
دهـه ی ۱۳۶۰، توسـعه ی کمّـی نظـام آمـوزش عالـی در دهه هـای بعـد و رشـد ناکافـی 
اقتصـادی در تقریبـاً تمامـی چنـد دهـه ی اخیـر بـوده اسـت. زاده شـدگان دهه هـای 
۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ در میـان جمعیـت فعـال اقتصـادی کشـور و در طـرف عرضـه در بـازار 
کار هسـتند و باالتریـن نـرخ بیـکاری را در میـان گروه هـای مختلـف سـنی در میـان 

ایـن گـروه دارنـد.

نتیجـه ی طبیعـی فزونـی عرضـه بـر تقاضـای کار، کاهـش قـدرت چانه زنـی نیروهـای 
کار و بـه تبـع آن کاهـش دسـتمزدهای واقعـی در سـال های اخیـر بـوده اسـت؛ آن 
هـم در شـرایطی کـه هـر سـال یـک میلیـون و ۳۰۰ هـزار نفـر نیـروی کار جدیـد وارد 
بـازار کار می شـود، در کنـار آن میلیون هـا نفـر هـم بیـکار وجـود دارد، نـرخ بـاالی 
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سـبک  و  زندگـی  فزاینـده ی  هزینه هـای  کنـار  در  متخصصـان،  میـان  در  بیـکاری 
زندگـی متحـول شـده و فروریـزی سـازوکارهای حمایتـی سـنتی از افـراد و خانواده هـا 
بازنشسـتگی،  و  اجتماعـی  تأمیـن  نهادهـای  بسـنده ی  کارآمـد  حمایـت  عـدم  و 

به شـدت باعـث فرسـایش و قبـض طبقـه ی متوسـط شـده اسـت.

مشـاغل  دارنـدگان  دسـتمزد  و  حقـوق  کـه  اسـت  قابل انتظـار  شـرایطی  چنیـن  در 
بـه شـکاف روزافـزون  بـا توجـه  و  باشـد  بـه حداقـل دسـتمزد  کارشناسـی، نزدیـک 
حداقـل دسـتمزد و خـط فقـر، افـراد بسـیاری از ایـن گـروه شـغلی، ناراضـی از شـغل 
خویـش، در جسـت وجوی کار جدیـد، و یـا مهاجـرت بـه کشـورهای دیگـر باشـند.

روزافـزون  افزایـش  جمعیـت،  سـنی  هـرم  در  تغییـرات  ماننـد  عواملـی  بـر  عـالوه 
کم وبیـش  تـورم   – رکـود  عالـی، شـرایط  تحصیـالت  دارای  دانش آموختـگان  شـمار 
اسـتمرار  نولیبرالـی،  اقتصـادی  سیاسـت های  اجـرای  ایـران،  اقتصـاد  در  پیوسـته 
سـهم  اسـتمرار  و  آموزشـی،  و  دانشـگاهی  و  اداری  ایدئولوژیـک  گزینـش  نظـام 
هزینه هـا،  کل  در  حاکمیـت  ایدئولوژیـک  و  امنیتـی  هزینه هـای  فزاینـده ی  نسـبی 
کنیـم.  توجـه  امـروز  جهانی شـده ی  سـرمایه داری  در  مهـم  تحـول  بـه  اسـت  الزم 
افزایـش ترکیـب انـدام وار سـرمایه کـه گرایـش ذاتـی سـرمایه اسـت، در آخریـن مـوج 
انقـالب انفورماتیـک، پدیـده ی تـازه ای در سـرمایه داری متأخـر ایجـاد کـرده اسـت. 
جایگزیـن  ماشـین  و  سـرمایه  انـدام وار  ترکیـب  افزایـش  قبلـی،  موج هـای  در  اگـر 
را  تخصصـی  مشـاغل  انفورماتیـک  انقـالب  اکنـون  می شـد،  یقه آبـی  کار  نیـروی 
نیـز بـا نرم افزارهـا و سـخت افزارهای رایانـه ای جایگزیـن می کنـد و شـاهد فراینـدی 
بنامیـم. در  از کار فکـری و تخصصـی  را مهارت زدایـی  آن  هسـتیم کـه می توانیـم 
دخالـت  و  اجتماعـی  جنبش هـای  سـوی  از  فشـار  اعمـال  بـدون  شـرایطی  چنیـن 
گسـترده ی دولت هـا در اقتصـاد، چشـم انداز بهبـود موقعیـت مالـی بخـش اعظـم 
شـاغالن طبقـه ی متوسـط بسـیار بعیـد بـه نظـر می رسـد و ایـن یـک رونـد جهانـی 

اسـت.

تصویری آماری از طبقه ی متوسط در ایران امروز

طبقـه به مثابـه یـک رابطـه ی اجتماعـی، جایگاهـی در نظـام آمـاری و سرشـماری های 
ایـران نـدارد و در ایـن نظام هـا آن جایـی کـه صحبـت از موقعیـت اقتصـادی افـراد 
می شـود »شـغل« افـراد مّدنظـر قـرار می گیـرد. امـا همیـن مشـاغل بـا میانجی هایـی 
می تواننـد تصویـری کلـی و تقریبـی از طبقـات اجتماعـی واقعیـت انضمامـی طبقـات 
اجتماعـی ارائـه کننـد. البتـه سایه روشـن های میـزان برخـورداری از مالکیـت ناشـی 
از پیشـینه های فـردی و خانوادگـی یـا انـواع اقتـدار برخاسـته از رانت هـا و امتیـازات 
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نزدیکی به کانون های قدرت، طیف متنوع درآمدی برای صاحبان مشـاغل یکسـان 
و دارنـدگان توانایی هـای مشـابه ایجـاد می کنـد و در سلسـله مراتب و دهک هـای 
ثروتـی و درآمـدی، جایگاه هـای متفاوتـی بـه دارنـدگان مشـاغل مشـابه می بخشـد. 
از موقعیـت  تقریبـی  البتـه  و  کلـی  و  عـام  ایـن همـه، شـغل می توانـد تصویـری  بـا 
طبقاتـی ارائـه کنـد. بـه هـر تقدیـر، بررسـی های تجربـی – تاحـدودی ناگزیـر از اتـکا 
بـه داده هـای آمـاری اسـت، امـا اسـتفاده از ایـن داده هـا بایـد  حتی االمـکان بـا سـایر 
داده ها و شـواهد آماری و تجربی کنترل شـود و بر انسـجامی نظری اسـتوار باشـد.

در مقالـه ی حاضـر، برمبنـای آمـار گروه هـای عمـده ی شـغلی، تـالش شـده تصویـری 
برایـن مبنـا،  ارائـه شـود.  ۳  امـروز  ایـران  از جایـگاه و سـهم طبقـه ی متوسـط در 
براسـاس آخریـن گـزارش مرکـز آمـار ایـران از مجمـوع بیـش از 2۳ میلیـون و ۸۱۳ 
مشـاغل  دارنـدگان  درصـد   ۱۱ بـه  نزدیـک  ایـران،  اقتصـاد  در  شـاغل  نفـر  هـزار 
تخصصـی هسـتند کـه هسـته ی اصلـی و پایدارتـر طبقـه ی متوسـط در ایـران امـروز 
را تشـکیل می دهنـد )جـدول یـک(. ایـن گـروه شـامل بیـش از دو میلیـون و ۵۰۶ 

می شـود.  نفـر  هـزار 

نیـز  دفتـر  و  اداری  امـور  کارمنـدان  و  دسـتیاران  و  تکنسـین ها  شـغلی  گروه هـای 
دیگـر گروه هـای شـغلی هسـتند کـه بخـش اعظـم آنـان خـود را در زمـره ی طبقـه ی 
متوسط ارزیابی می کنند. این دو گروه هم دربرگیرنده ی بیش از 2 میلیون و 22۵ 
هـزار نفـر را دربرمی گیـرد. همچنیـن می تـوان بخـش اعظـم گـروه شـغلی مدیـران 
از ۷۵۹ هـزار  بیـش  نیـز  گـروه  ایـن  و  زمـره ی طبقـه ی متوسـط دانسـت  از  نیـز  را 
دارنده ی مشـاغل مدیریتی می شـود که ۳,۱۹ درصد کل جمعیت شـاغل را تشـکیل 
می دهنـد. بدیـن ترتیـب، طیـف الیه هـای مختلـف طبقـه ی متوسـط از حدود 2,22۵ 
میلیـون نفـر دارنـدگان انـواع مشـاغل کارمنـدی آغـاز می شـود کـه می تـوان فـرض 
کـرد الیه هـای پایینـی طبقـه ی متوسـط را تشـکیل می دهنـد. در ادامـه، الیه هـای 
میانـی طبقـه ی متوسـط شـامل 2,۶۰۹ میلیـون نفـر از دارنـدگان مشـاغل کارشناسـی 
هسـتند. سـپس نیز الیه های باالیی طبقه ی متوسـط را خواهیم داشـت که شـامل 
حـدود ۷۵۹ هـزار دارنـده ی شـغل مدیریتـی می شـود، بـا توجـه بـه گروه هـای شـغلی 
که تقریبا و به شـکل خام، گروه های تشـکیل دهنده ی طبقه ی متوسـط را تشـکیل 

می دهنـد ۳

 و بـا توجـه بـه میانگیـن تعـداد افـراد شـاغل در هـر خانـوار می تـوان جمعیت تقریبی 
طبقـه ی متوسـط در ایـران امـروز را بـرآورد کـرد )جـدول یـک(. بـر ایـن مبنـا، بـا توجـه 
بـه ایـن کـه مجمـوع جمعیـت خانوارهای گروه های شـغلی تشـکیل دهنده ی طبقه ی 
متوسـط معـادل ۱۹.۷۵۷.۷۳۷ نفـر بـرآورد می شـود. آمـار جمعیـت طبقـه ی متوسـط 
نفـر  معـادل 2۱.۵۳۵.۹۳۳  بیـکاران  و  بازنشسـتگان  احتسـاب  بـا  امـروز  ایـران  در 
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بـرآورد می شـود کـه کم وبیـش یک چهـارم جمعیـت کل کشـور را تشـکیل می دهـد. 
همچنیـن بـه لحـاظ قشـربندی درونـی طبقـه ی متوسـط با توجه به گروه های شـغلی 
حـدود ۱۳ درصـد از کل ایـن جمعیـت یـا نزدیـک بـه 2۸۰۰۰۰۰ نفـر الیه هـای باالیـی 
ایـن طبقـه، حـدود ۴۷ درصـد یـا ۱۰ میلیـون نفـر جمعیـت الیه هـای میانـی و حـدود 
تشـکیل  را  طبقـه  ایـن  پایینـی  الیه هـای  طبقـه،  ایـن  درصـد   ۴۰ یـا  نفـر   ۸۶۰۰۰۰۰

می دهنـد.

جـدول یـک - آمـار گروه هـای عمـده ی شـغلی و سـهم آنـان از کل جمعیـت شـاغل و سـهم خانـوار تحـت 
پوشش 

برحسـب گروه هـای عمـده  بيش تـر  و  ١٠ سـاله  ایـران، شـاغالن  آمـار  آمـار سـتون دوم: مرکـز  مأخـذ 
فعاليـت اقتصـادی بـه تفكيـک جنـس و گروه هـای عمـده شـغلی - سـال ١٣٩٧، انتشـار: ١٦/٠٩/١٣٩٨ 

)سـتون  سـوم برمبنـای بعـد خانـوار ۳.۳ در ایـران امـروز محاسـبه شـده اسـت.( 

بایـد تأکیـد کـرد کـه تمامـی محاسـبات بـاال مبتنـی بـر آخریـن آمـار منتشـر شـده و 
متمرکـز بـر سـال های میانـی دهـه ی ۱۳۹۰ خورشـیدی اسـت. سـال های پایانـی ایـن 
دهـه بـه تبـع اعمـال تحریم هـای امریـکا بـر اقتصـاد ایـران و نیز شـیوع ویروس کرونا 
و پیامدهـای ایـن دو بـر تعمیـق رکـود اقتصـادی و تشـدید تـورم و کاهـش درآمـد 
حقیقـی خانـوار، از سـهم طبقـه ی متوسـط از کل جمعیـت کشـور کاسـته شـده و 
نیـز در الیه بندی هـای درونـی طبقـه ی متوسـط جابه جایی هایـی بـه سـوی الیه هـای 
پایین تـر ایـن طبقـه و نیـز از طبقـه ی متوسـط بـه طبقـات فرودسـت جامعـه مشـهود 
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اسـت. امـا هنـوز شـواهد آمـاری بسـنده بـرای در نظـر گرفتـن ایـن تغییـرات متأخرتـر 
در محاسـبات مقالـه ی حاضـر فراهـم نیسـت.

گروه هـای  سـایر  از  متوسـط  طبقـه ی  حاضـر،  بررسـی  در  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
میان درآمـدی تفکیـک شـده اسـت، اگرچـه خـود بخشـی از ایـن گروه هـا را تشـکیل 
می دهـد. بخـش بزرگـی از گروه هـای شـغلی کـه تحـت عنـوان صنعتگـران و کارکنـان 
می دهـد  تشـکیل  را  ایـران  امـروز  بازارهـا، خرده بـورژوازی  و  فروشـگاه ها  خدماتـی 
کـه البتـه دارنـده ی طیـف بسـیار متنوعـی از درآمـد هسـتند از الیه هـای نزدیـک بـه 
تهی دسـتان شـهری تـا الیه هـای نزدیـک بـه بـورژوازی. با این همه ایـن گروه بیش از 
۳۴ درصد کل جمعیت شـاغل را تشـکیل می دهد. بدین ترتیب، به رغم یک سـده 
بـه  و تضعیـف شـدید خرده بـورژوازی  ایـران  توسـعه ی مناسـبات سـرمایه داری در 
سـبب رونـد تراکـم و تمرکـز سـرمایه سـال های اخیـر به ویـژه در بخش خرده فروشـی، 

کمـاکان سـهم نسـبی ایـن طبقـه ی اجتماعـی از طبقـه ی متوسـط باالتـر اسـت. 

نکتـه ی قابل تأمـل دیگـر توجـه بـه سـهم کارمنـدان بخـش دولتـی در میـان طبقـه ی 
»کارمنـدان  گـروه  دو  در  کلـی  به طـور  دولتـی  بخـش  کارمنـدان  اسـت.  متوسـط 
سیاسـی« و »خدمـات دولتـی غیرکاالیـی« یـا »خدمـات اجتماعـی« )براسـاس شـرح 
وظایـف وزارتخانه هـا و نهادهـای دولتـی( جـای می گیرنـد. کارمنـدان دولـت بـه طـور 
کلی تا اندازه ای در طبقه ی کارگر و تا اندازه ای در طبقه ی متوسـط جای می گیرند. 
اگـر در این جـا معیـار تحصیلـی را مـالک قـرار دهیـم و دارنـدگان مـدارک تحصیلـی 
دانشـگاهی لیسـانس به باال را که در اسـتخدام دولت و عمدتاً مشـاغل کارشناسـی 
و باالتـر را عهـده دار هسـتند، در طبقـه ی متوسـط جـای دهیـم، درمی یابیـم کـه یـک 
از شـاغالن بخـش دولتـی در زمـره ی طبقـه ی متوسـط  نفـر  میلیـون و 2۸۹ هـزار 
جـای دارنـد. بدیـن ترتیـب کـه بخشـی از آنـان در گـروه مقامـات و مدیـران و بخـش 
بزرگ تـری در گـروه متخصص هـا جـای می گیرنـد. بـر ایـن اسـاس حـدود ۳۸ درصـد 
نظـام  بـه  توجـه  بـا  کـه  کار می کننـد  دولتـی  بخـش  در  متوسـط  شـاغالن طبقـه ی 
گزینـش اداری در ایـران و نیـز محافظه کاری هـای رفتـاری شـاغالن بخـش دولتـی 
می تـوان آن هـا را در طیـف بسـیار متنوعـی از بخش هـای کم تـر فعـال و یـا منفعـل و 
در مـورد وزارتخانه هـا و نهادهـای سیاسـی و ایدئولوژیـک بخشـی از سـازوبرگ های 

دسـتگاه سیاسـی و سـرکوب در نظـر گرفـت.

و  کارگـر  طبقـه ی  بـا  مقایسـه  در  متوسـط  طبقـه ی  مجمـوع،  در  اسـاس،  ایـن  بـر 
خرده بـورژوازی، سـهم کم تـری در پیکره بنـدی طبقاتـی ایـران امـروز دارد. امـا ایـن 
طبقـه بـه سـبب برخـوداری از امتیـازات تحصیلـی، حضـور متمرکـز در کالن شـهرها، 
دسترسـی بـه رسـانه ها و حضـور فعاالنه تـر در شـبکه های اجتماعـی، در مقایسـه بـا 

سـایر طبقـات اجتماعـی در ایـران امـروز صـدای بسـیار رسـاتری دارد.
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جدول 2. کارکنان دارای تحصیالت عالی در وزارتخانه های دولتی

ایـن امـر کـه میانگیـن نرخ رشـد 
اقتصـادی دهـه ی ۱۳۹۰ نزدیـک 
بـوده، نشـان دهنده ی  بـه صفـر 
طبقـه  ایـن  وضعیـت  وخامـت 
فرودسـت  طبقـات  همـراه  )بـه 
هرچـه  قبـض  و  جامعـه( 
پیـش  افـق  در  آن  بیش تـر 
تمایـل  تشـدیدکننده ی  و  رو 
از  مهاجـرت  بـه  آن  گسـترده ی 

اسـت. بـوده  ایـران 

واکنـش  اخیـر،  سـال های  در 
مهم بخشـی از طبقه ی متوسط 
چشـم اندازهای  برابـر  در 
و  اقتصـادی  نومیدکننـده ی 
اجتماعـی دنبـال کـردن راه هـای 
از  برون رفـت  بـرای  فـردی 
و  کنونـی  بحرانـی  وضعیـت 
به طـور مشـخص تـالش بـرای مهاجـرت بـوده اسـت. براسـاس نتایـج پیمایشـی کـه 
در سـال ۱۳۹۷ انجـام شـده، دانشـجویان و فارغ التحصیـالن ایرانـی هشـت عامـل را 
بـرای مهاجـرت نـام برده انـد کـه از آن میـان سـه عامـل مهـم سیاسـی یعنـی نومیـدی 
از اصـالح امـور کشـور، نظـم و قانون مـداری جامعـه، و شایسته سـاالری و سـه عامـل 
مهـم اقتصـادی یعنـی سـطح درآمـد و عدم تناسـب آن بـا هزینه هـا، امـکاِن یافتـن 
مـورد  کـه در  آن  نیـز  اسـت. مهم تـر  پیشـرفت شـغلی ذکـر شـده  امـکاِن  و  شـغل 
تمایـل مهاجـران بـه بازگشـت ایـن پیمایـش نشـان داده تنها ۱۶ درصـد از افرادی که 

دارنـد.  تمایـل  بازگشـت  بـه  کرده انـد  مهاجـرت 

سخن پایانی

اگرچه در تاریخ تکوین و تحول طبقه ی متوسـط جدید در ایران به جز یک مقطع 
ده سـاله ی قبض اقتصادی و اجتماعی و سیاسـی در دهه ی نخسـت بعد از انقالب 
اجتماعـی  طبقـه ی  ایـن  بسـط  شـاهد  کم وبیـش  دوره هـا  سـایر  در   ،۱۳۵۷ بهمـن 
بودیـم، امـا از ابتـدای دهـه ی ۱۳۹۰ فراینـد جدیـدی از قبـض طبقـه ی متوسـط آغـاز 
شـده کـه تحـوالت درازمدت تـر و سـاختاری نیـز در آن نقـش مهمـی داشـته اسـت. 

منبع: سالنامه ی آماری ۱۳۹۵، نتایج سرشماری
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دارنـدگان  روزافـزون شـمار  افزایـش  انقـالب،  از  بعـد  ایـران  در  تغییـرات جمعیتـی 
مـدارک تحصیلـی عالـی، اجـرای سیاسـت های نولیبرالی در بـازار کار و کاهش قدرت 
چانه زنـی متقاضیـان کار، نظـام گزینـش ایدئولوژیـک در آمـوزش عالـی و بسـیاری از 
حرفه هـای تخصصـی ماننـد امـور قضایـی، مشـاغل مدیریتـی و گاه حتـی مشـاغل 
کارشناسـی در ادارات دولتـی، رکـود نسـبی کم وبیـش مسـتمر اقتصـادی و بـه سـبب 
آن کاهـش ظرفیـت اشـتغال زایی در اقتصـاد و در نهایـت گسـترش انقـالب فنـاوری 
اطالعـات بـه بخـش کارهـای بامهـارت و تخصصـی و در عمـل مهارت زدایـی از ایـن 

کارهـا، زمینه سـاز قبـض طبقـه ی متوسـط در ایـران امـروز بـوده اسـت. 

بعد از یک دوره فترت پساانقالبی، بخش هایی از طبقه ی متوسط از اوایل دهه ی 
۱۳۷۰ بازهـم وارد کنشـگری های فعاالنـه ی مدنـی و سیاسـی شـدند. امـا خـواه در 
جنبـش دانشـجویی ایـن دو دهـه و خـواه در اوج آن در جنبـش سـبز پاسـخی کـه از 
حاکمیـت گرفتنـد، عمدتـاً سـرکوب بـود و تقریبـاً شـاهد هیچ گونـه امتیازدهـی مدنـی 
و سیاسـی بـه ایـن طبقـه نبودیـم. شکسـت جنبـش سـبز و کم وبیـش همزمـان بـا 
آن انسـداد سـاختاری اقتصـادی از اوایـل دهـه ی ۱۳۹۰، موجـی از نومیـدی از بهبـود 
اوضـاع را در میـان ایـن طبقـه ایجـاد کـرده اسـت کـه به مـوازات افـول وضعیـت مالی 
و معیشـتی بخـش بزرگـی از ایـن طبقـه بـوده اسـت. نومیـدی حاصـل در کاهـش 
مشـارکت سیاسـی ایـن طبقـه در اعتراضـات منفـرد و خیزش هـای اعتراضی مهم در 
دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ نمایان بود که شـاهد آن را می توان در تمرکز توزیع 

فضایـی اعتراضـات در محله هـای پیرامـون کالن شـهرها یافـت.

روندهـای  نخسـت  اسـت.  فشـار  تحـت  سـو  دو  از  ایـران  امـروز  متوسـط  طبقـه ی 
کـه  اطالعـات  فنـاوری  انقـالب  و  جهانـی  سـرمایه داری  اقتصـاد  در  سـاختاری تر 
بسـیاری از فعالیت هایـی را کـه پیش تـر فعالیتـی تخصصـی و در یـّد فن سـاالران بـود 
مهارت زدایـی کـرده و وجـوه تمایـز ایـن گـروه از مزدبگیـران طبقـه ی کارگـر را کم رنـگ 
کرده اسـت. دوم، انسـداد سـاختاری سیاسـی - اقتصادی ایران امروز که این طبقه 

را بـه همـراه سـایر طبقـات مـردم تحـت فشـار قـرار داده اسـت. 

در شـرایط کنونـی، شـاهد انفعـال سیاسـی بخش هایـی از ایـن طبقـه و نیـز تمایـل به 
یافتـن راه هـای فـردی بـا بهـره بـردن از امتیـازات خـاص این طبقـه )مانند تخصص و 
تحصیـالت( هسـتیم. می تـوان مدعـی شـد مقطـع کنونـی مرحلـه ی قبـض درازمـدت 
طبقـه ی متوسـط در ایـران مـدرن اسـت و تنهـا در صـورت مداخلـه ی جنبش هـای 

اجتماعـی شـاهد غلبـه بـر ایـن رونـد خواهیـم بود.
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پانوشت ها

 ۱ - آمـار ایـن بخـش برگرفتـه اسـت از دو کتـاب ایـران بیـن دو انقـالب و تاریـخ ایـران مـدرن، 
هـر دو نوشـته ی یروانـد آبراهامیان.

آبراهامیان، یرواند. ۱۳۸۹.  تاریخ ایران مدرن. ترجمه ی ابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی.

آبراهامیـان، یروانـد. ۱۳۸۴. ایـران بیـن دو انقـالب. ترجمـه ی ابراهیـم فتاحـی و احمـد گل 
محمـدی. تهـران: نشـر نـی.

2 - مدخل »انقالب فرهنگی ایران«. ۱۳۷۳.

توضیـح: در ویکی پدیـای فارسـی ارقـام فـوق از وزارت فرهنـگ و آمـوزش عالـی، آمـار آمـوزش 
عالـی ایـران، صفحـه ی 2۶۹ نقـل شـده اسـت.

۳ - سالنامه ی آماری کشور. ۱۳۹۵. ص 2۰2.

۴ - تقسـیم بندی شـغلی مرکـز آمـار ایـران براسـاس طبقه بندی هـای سـازمان بین المللـی کار 
از گروه هـای شـغلی انجـام گرفتـه اسـت. بـرای آگاهـی از جزئیـات ایـن تقسـیم بندی به پیوند 

زیـر مراجعـه فرمایید:

https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/
groupdefn08.pdf

۵ - براسـاس گـزارش نتایـج بررسـی بودجـه ی خانـوار در سـال ۱۳۹۶ )بانـک مرکـزی ایـران، 
۱۳۹۷( 2۶,۶ درصـد خانوارهـا بـدون فـرد شـاغل، ۵۶,۴ درصـد دارایـی یـک فرد شـاغل، ۱۴,2 
درصـد دارای 2 فـرد شـاغل و 2,۸ درصـد خانوارهـا دارای سـه فـرد شـاغل هسـتند. بـر ایـن 
اسـاس، متوسـط تعـداد افـراد شـاغل در هـر خانـوار ۰,۹۱۷ اسـت. اگـر میانگیـن تعـداد افـراد 
شـاغل در هـر خانـوار را در میـان طبقـات مختلـف ثابـت فـرض کنیـم، بایـد بـرای بـرآورد کل 
آمـار جمعیـت خانوارهـای طبقـه ی متوسـط آمـار شـاغالن را در معکـوس تعـداد افـراد شـاغل 
در هـر خانـوار ضـرب کنیـم. عـدد ۱,۰۹ ضـرب کنیـم تـا آمـار کل جمعیـت طبقـه ی متوسـط را 

بـا احتسـاب بازنشسـتگان و جمعیـت بیـکار ایـن طبقـه بـه دسـت آوریـم.

پژوهشـکده ی  ایـران:  مهاجرتـی  سـالنامه ی   .۱۳۹۹ ایـران«.  مهاجرتـی  »رصدخانـه ی   - ۶  
شـریف. صنعتـی  دانشـگاه  سیاسـت گذاری 
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طبقه ی متوسط ایران و الیه های فقیر آن

طرح زمینه و برخی نکته های الزم برای این بحث

محمدرضا نیکفر

 

چکیـده: ایـن مقالـه بـر آن اسـت بـه الیه های فقیر طبقه ی متوسـط بپـردازد، به ویژه 
بـه جوانـان ایـن بخـش. ایـران حـدود 85 میلیـون جمعیـت دارد. بـرآورد می شـود 
کـه طبقـه ی متوسـط حـدود 35 درصـد ایـن جمعیـت را کـه نزدیـک بـه 30 میلیـون 
می شـود در بـر بگیـرد و نیـز بـرآورد می شـود کـه حـدود نیمـی از آنهـا فقیـر شـده 
باشـند. ایـن آمـار و برآوردهـا در مـورد طبقـه ی متوسـط و سـهم فقیـران آن دقیـق 
نیسـتند، امـا نشـان می دهنـد کـه وقتـی دربـاره ی آن سـخن می گوییـم، حـدوداً چـه 

جمعیتـی را در نظـر داریـم.

لـزوم تشـریح یـک دیـد ترکیبـی در تحلیـل طبقاتـی و کوشـش بـرای توضیـح زمینه ها 
دیـد  از توضیـح  نـرود.  بـه سـراغ موضـوع  و مسـتقیم  فـوراً  باعـث می شـود مقالـه 
ترکیبـی شـروع می کنـد، سـپس بـه توضیـح فضـای اجتماعـی در ایـران می پـردازد. 
در ادامـه، متمرکـز می شـود بـر طبقـه ی متوسـط بـه طـور کلـی. در بخـش پایانـی 
اسـت کـه نظـر بـه وضعیـت الیه هـای فقیـر طبقـه ی متوسـط شـکل انضمامـی بـه 
خـود می گیـرد. در ایـن بخـش بـه موضـوع از زاویـه ی حرکت هـای اجتماعـی پرداختـه 

می شـود.

دسـتاورد اصلی مقاله محتمالً معرفی دید ترکیبی در تحلیل طبقاتی و در نمونه ی 
الیه هـای فقیـر طبقـه ی متوسـط ایـران، پیشـبرد همزمـان سـه شـیوه ی برخـورد الزم 
بـه طبقـه اسـت: آنچـه اریـک اُلیـن رایـت طـرح کـرده اسـت، و عـالوه بـر آن نـگاه 
پدیدارشناسـانه  نگاهـی  نیـز  و  »گلوبـال«  جامعه شناسـی  زاویـه ی  از  موضـوع  بـه 
 Verstehende( فهـم وَرز  جامعه شناسـی  در  فهـم  وظیفـه ی  انجـام  راسـتای  در 

.)Soziologie / Interpretative sociology

شکل نگاه به موضوع

قشـر متوسـط فقیـر، بخشـی از طبقـه ی متوسـط اسـت کـه متعلقـان بـه آن نسـبت 
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به دیگر بخش های این طبقه ۱( جایگاه شـان در حیطه ی تسـلط و بهره کشـی نازل 
اسـت یـا به مـرور تنـزل یافتـه و بیشـتر در موقعیـت زیـر سـلطه بـودن و اسـتثمار 
شـدن قـرار گرفته انـد، آن هـم تـا حـد نزدیـک شـدن بـه »خـط فقر« یا قـرار گرفتن در 
زیـر آن، 2( بهـره ی آنـان از فرصت هـای ارتقـا در محـور عمـودی رده بنـدی  اجتماعـی 
کم تـر  فـردی  لحـاظ  بـه  آنـان  همچنیـن  و   )۳ شـده،  کم تـر  کیفیـت آور  میزانـی  بـه 
می تواننـد سـبک زندگـی مطلـوب خـود را دنبـال کننـد و کمتـر می تواننـد اسـتعدادها 
و توانایی هـای خـود را بـروز و پـرورش دهنـد. ایـن سـه مشـخصه را می توانیم حاصل 
 )۱ff .2۰۱۵ Wright( سـه گونـه   نگـرش بدانیـم کـه آنهـا را بـه پیـروی از اُلیـن رایـت
بـه ترتیـب بـه عنـوان رویکـرد مارکسـی، رویکـرد وبـری و رویکـرد بوردیویـی بـه طبقـه 

معرفـی  می کنیـم.

 رویکردهـای بازنمـای واقعیـت بایـد بنیـادی در خـود پدیـده داشـته باشـند. وقتـی 
رایـت می گویـد طبقـه پاسـخ بـه یـک مسـئله اسـت، خـود آن مسـئله چیسـت، مـا را 
دعـوت می کنـد بـه خـود مسـئله بنگریـم، و خـود مسـئله یعنـی خـود پدیـده، و هـر 

پدیـده ای در هـر حالـی یـک زمینـه ی پدیـداری دارد.

زمینه ی وجود و بازتولید طبقه در دنیای کنونی با دوره ای که با رشد سرمایه داری، 
تفـاوت  می شـد،  مشـخص  سیسـتمی  جدایـش  تعمیـق  ادامـه  در  و  امپریالیسـم 
فرهنـگ،  سیاسـت،  اقتصـاد،  برمی گـردد.  شـدن  جهانـی  بـه  کـه  دارد  عمـده ای 
تحـرک در همـه ی شـکل های انتقـال از یـک نقطـه بـه نقطـه ی دیگـر، شـتاب، حـس 
زمـان و مـکان و جایـگاه و مـرز همـه متأثـر از جهانـی شـدن هسـتند. بـر ایـن قـرار 
بایـد بـه سـه زاویـه ی دیـد بـاال نگـرش چهارمـی را هـم بیفزاییـم کـه شـاید بتوانیـم آن 
ِـک بـا نظـر بـه بررسـی های راه گشـایش دربـاره ی جهانـی شـدن  را بـا نـام اولریـش ب
مشـخص کنیـم )Beck ۱۹۹۷(. می بایسـت زاویـه ی دیـد گلوبـال را هـم در بررسـی 
طبقـه وارد کنیـم، زیـرا در همیـن نمونـه ی موضـوع بحـث مـا می بینیـم،  چگونـه 
وضـع کار و زندگـی یـک گـروه اجتماعـی بـه تمامـی تابعـی از نـرخ دالر می شـود، و 
در تعییـن ذهنیـت و فرهنـگ ناچاریـم خطـاب طبقـه ی متوسـط گلوبـال راهـم در 
نظـر گیریـم کـه هـر روز در رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی اسـتانداردهای زیسـت 
وضعیـت  سـنجش  بـرای  می گـذارد  پیـش  معیـاری  و  می کنـد  تعییـن  را  »نرمـال« 

خـود.

همـه ی ایـن زاویه هـای دیـد نیـاز بـه یـک امـکان  مکمـل دارنـد: مکمـل پرسـپکتیو 
موضـوع  طبقـه ی  یـا  قشـر  خـود  آن.  بـه  شـدن  نزدیـک  بگوییـم  بهتـر  یـا  درونـی 
بررسـی چـه تصـوری از خـود دارد، جهـان را چگونـه فهـم می کنـد؟ جامعه شناسـی 
پدیدارشناسانه ی آلفرد شوتس (Schütz & Luckmann 2003)  کمک می کند 

بـه پاسـخ ایـن پرسـش نزدیـک شـویم.
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ایده ی فضای اجتماعی

اجتمـاع، اینـک جامعـه ی مـدرن، افـِق پدیـداری مسـئله ی طبقـه اسـت. مـا آن را 
در شـکل جدایش یافتـه و سـاختاربندی شـده اش بـه پیـروی از پیـر بوردیـو فضـای 
سـویه ای  می نامـد،   )approach( رویکـرد  رایـت  الیـن  آنچـه  می نامیـم.  اجتماعـی 
از بـودش در ایـن فضـا اسـت. بـدون توجـه بـه ایـن فضـا، کـه مجموعـه ی ارتباط هـا 
از یـک قشـر اجتماعـی همچـون قشـر فقیـر طبقـه ی  در آن رخ می دهنـد، تصـور 
متوسـط بـه برشـی تقلیـل می یابـد کـه ویژگـی آن ویژگـی رده ای اسـت از نظـر میـزان 
درآمـد. ایـن رده خـود نتیجـه ی یـک جایـگاه اسـت، نـه توضیـح دهنـده ی آن جایگاه. 
از جایگاه هـا می یابـد. فضـای  بـا شـبکه ای  رابطـه  را در  هـر جایـگاه توضیـح خـود 

اجتماعـی، ایـن شـبکه اسـت.

انگیـزه ی پیـر بوردیـو بـرای طـرح مفهـوم فضـای اجتماعـی غلبـه بـر ادراک جامعـه 
)hierarchy( محـض اسـت.  هـر نقطـه در  یـک نظـم سلسـله مراتبی  قالـب  در 
ایـن فضـا هـم بـا فاکتورهـای اقتصـادی و هـم غیـر اقتصـادی متعیـن می شـود. او 
در طراحـی ایـده ی ایـن فضـا جامعـه ی فرانسـه در دهـه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را در برابـر 
خـود داشـته اسـت )Bourdieu ۱۹۸۴(. ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه انتقـال ایـده 
بـه یـک محیـط اجتماعـی دیگـر ناممکـن اسـت یـا بـه اصـل ایـده آسـیب می زنـد. 
ایـده ی »فضـای اجتماعـی« را بـی هیـچ مشـکل عمـده ای می توانیـم در جایـی مثـل 

بـارور سـازیم.۱ بررسـی های جامعه شناسـانه  بـرای  ایـران هـم 

در کانـون پژوهـش بوردیـو در بـاره ی فضـای اجتماعـی، بُعـد نمادیـن تفاوت هـا از 
نظـر سـبک زندگـی و سـلیقه قـرار دارد. او ایـن تفاوت هـا را در پیونـد بـا تفاوت هـا در 
جایگاه هـای اجتماعـی می بینـد و پیونـدگاه آنهـا را فضـای اجتماعـی می خوانـد. ایـن 
»پایین تـر«  »باالتـر«   یـا  »پاییـن«  و  »بـاال«  بـا  تنهـا  یعنـی  نیسـت،  فضـا تک بعـدی 
بـه  کـه  تفاوتـی  دارد،  وجـود  تفـاوت  هـم  افقـی  بُعـد  در  نیسـت.  توصیف پذیـر 
سـاده ترین بیـان بـا فرهنـگ توضیـح داده می شـود. همجوارهـا، یعنـی کسـانی کـه 
در نظـم مراتبـی در یـک ردیـف قـرار دارنـد، لزومـاً یکسـان نمی اندیشـند و یکسـان 
عمـل نمی کننـد. در تحلیـل اجتماعـی بایـد ایـن تفاوت هـا را هـم در نظـر گرفـت تـا 
بـه واقعیـت جامعـه نزدیک تـر شـد. بوردیـو تفاوت هـا در بعـد افقـی را بـا تفـاوت در 
سـاختار سـرمایه )سـرمایه ی اقتصـادی، سـرمایه ی فرهنگـی، سـرمایه ی اجتماعـی( 
و در بعـد عمـودی بـا حجـم سـرمایه توضیـح می دهـد. حجـم سـرمایه متغیـر اسـت. 
بـا نظـر بـه آهنـگ تغییـر آن، بوردیـو یـک بُعـد زمانـی هـم در فضـای اجتماعـی در 
نظـر می گیـرد تـا پویـش حرکـت بـه سـوی بـاال یـا بـه سـوی پاییـن را توضیـح دهـد. 

ایـن حرکـِت متأثـر از بعـد افقـی طبعـاً خطـی نیسـت.
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فضای اجتماعی ایران

پیـر بوردیـو وقتـی بعـد افقـی فضـای اجتماعـی را بررسـی می کند، عمدتـاً به تفاوت ها 
از نظـر منـش و سـلیقه و کالً فرهنـگ توجـه دارد. مـا هـم اگـر از فرهنـگ عزیمـت 
 کنیـم، فـوراً بـه موضوع هایـی می رسـیم مرتبـط بـا تفاوت هایـی سـخت، تفاوت هایـی 
کـه تبعیـض ایجـاد می کننـد و تنهـا جنبـه ای از آنهـا را می تـوان فرهنگـی در معنایـی 
نـرم خوانـد، فرهنگـی بـه معنـای هـر آنچـه به نحوه ی  تصور خود فرد بر بنیاد محیط 

رشـد و تربیـت و عملـش از بودنـش در جهـان برمی گـردد. 

نخسـتین تفـاوت فرهنگـی ای کـه جلـب نظـر می کنـد تفـاوت میـان سـنتی و مـدرن 
و تـا حـدی همبسـته بـا آن مذهبـی و سـکوالر اسـت. سـنت و تجـدد دو مفهـوم 
رده ی دوم )second-order concepts( در بررسـی تاریخـی هسـتند، یعنـی از 
مشـاهده ی مشـاهدات تحول هـای اجتماعـی و فرهنگـی در گـذار بـه عصـر جدیـد 
و تنش هـای پـس از آن برآمده انـد و بـه ایـن مشـاهدات شـکل می دهنـد. در ایـران 
سـنتی و مـدرن در سـویه ی مسـتقیم و ظاهری شـان بیشـتر تفاوت هایـی فرهنگـی 
بـار سیاسـی شـاخصی  آنهـا  بـه  دیـن سیاسـی  انقـالب  از  پـس  نشـان می کننـد.  را 
ایـن دولـت دینـی  ایـران یـک دولـت دینـی حاکـم اسـت و  امـروز در  داده اسـت. 
در گزینش هایـش میـان شـهروندان مذهبـی و غیرمذهبـی تفـاوت می گـذارد. اگـر 
اسـت.  جدی تـر  تفاوت گـذاری  ایـن  باشـد،  داشـته  اسـتراتژیک  کیفیـت  گزینـش 
حوزه هایی وجود دارند که شـهروند غیرمذهبی حق ورود به آنها را ندارد. اما کافی 
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نیسـت کـه بگوییـم حکومـت ایـران یـک حکومـت دینـی اسـت. مشـخصاً باید گفت 
کـه یـک حکومـت شـیعی اسـت، آن هـم بـا تفسـیری خـاص از االهیـات سیاسـی 
شـیعه که با »والیت فقیه« مشـخص می شـود. این مشخص سـازی باعث می شـود 
کـه الزم شـود دوگانـه ی مذهبی-غیرمذهبـی را مشـخص  کنیـم. مشـخص ترش کـه 
کنیـم می بینیـم تبعیـض تنهـا علیـه کسـانی نیسـت کـه بـه دینـی بـاور ندارنـد یـا دیـن 
را موضوع خصوصی می دانند و با دخالت گیری سیاسـی آن مخالف هسـتند. برای 
فهـم تبعیض گیـری ویـژه ی حکومـت اسـالمی ایـران بایـد میـان گونه هـای مختلـف 
مذهبـی بـودن  هـم فـرق بگذاریـم: مسـلمان−معتقد بـه دینـی جـز اسـالم، شـیعی−

سـنی، شـیعی طرفـدار ایدئولـوژی حکومت−شـیعی دگراندیـش. 

فضایـی کـه دوگانـه ی شیعی-سـنی می گشـاید تنهـا در حـوزه ی مذهـب نمی مانـد. 
)بـه  فارس زبـان و ترک زبـان  سـنی  مذهب قوم هایی انـد کـه از شـیعیان کـه عمدتـاً 
اسـتثنای ترکمن هـا( هسـتند، بـه لحـاظ زبـان و فرهنـگ قومـی تفـاوت دارنـد. امـا 
مرکـز- بُعـد  جملـه  از  آنهـا  نیسـتند.  نـاب  فرهنگـِی  جنـِس  از  اقـوام  تفاوت هـای 

حاشـیه هـم بـه خـود می گیرنـد. رابطـه ی مرکز-حاشـیه، عـالوه بـر توزیـع مکانـی در 
فضاهـای تبعیض آمیـز مرکـزی و پیرامونـی، تاریـخ خـود را نیـز دارد، و ایـن تاریـخ، 
نگاه هـا بـه یکدیگـر را از هـم متفـاوت کـرده اسـت. تبعیـض قومـی و تبعیـض مرکـز-

بـاال  یعنـی  اقتصـادی،  ارتقـای  و اجتماعـی دارد. شـانس  اقتصـادی  پیامـد  حاشـیه 
رفتـن از محـور عمـودی نابرابری هـا، در مرکـز و حاشـیه یکسـان نیسـت. 

در  تفـاوت  ایـن  جلـوه ی شـاخص  یـک  سـنتی-مدرن.  تفـاوت  بـه  برگردیـم  دوبـاره 
نـگاه بـه زن اسـت. امـا تفـاوت نـگاه تـا آن حـدی نیسـت کـه بگوییـم ایـن دوگانـه بـا 
دوگانـه ی مردسـاالری−برابرحقوقی دو جنـس همپوشـانی دارد. در بخـش مـدرن 

جامعـه هـم زنـان کمـاکان بـا تبعیـض مواجـه می شـوند.

آرایـش فضـای اجتماعـی بـه شـکل آشـکاری متأثـر از قـدرت سیاسـی اسـت. ، در 
ایـران، موضـع سیاسـی − بـه صـورت دیـدگاه نسـبت بـه مسـائل مختلـف جامعـه، 
مناسـبات درون کشـور و نیـز تصـور از وضـع جهـان − عمدتـاً بـه صـورت نظـر نسـبت 
بـه قـدرت حاکـم تقریـر می شـود. افـراد نسـبت بـه قـدرت حاکـم موضـع دارنـد. در 
قـرار  اجتماعـی  فضـای  افقـی  یـا  عمـودی  محـور  کجـای  در  اینکـه  موقعیت هایـی، 
بـه قـدرت حاکـم اسـت. موضـع صرفـاً عقیدتـی  تابـع موضع شـان نسـبت  گیرنـد، 
نیسـت. ارتباط هـا، کارکـرد و شـغل، جایـگاه  نسـبت بـه محـور عمـودی، عامل هـای 
فرهنگـی و کالً هـر آنچـه در بعـد افقـی هـم میـان افـراد تمایـز ایجـاد می کنـد، در 
تعییـن موضـع نسـبت بـه حاکمیـت مؤثـر اسـت. آنچـه سـرمایه ی اجتماعـی خوانـده 
می توانـد  سیاسـی  سـرمایه ی  اسـت.  سیاسـی  سـرمایه ی   موقعیتـی  در  می شـود، 
بـا  و  کنـد  ایجـاد  تفـاوت  منـش حاکـم  و  ایدئولـوژی  بـا  چـه  هـر  باشـد.  نیـز  منفـی 
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طبقـه ی حاکـم و بـا شـخصیت ها و محافـل پرنفـوذ نظـام بـه تقابـل راه بـرد، منفـی 
عمـودی  محـور  راسـتای  در  فـرد  ارتقـای  امـکان  بـر  منفی بودگـی  ایـن  و  می شـود، 

می گـذارد. تأثیـر 

بیـان  بـه  خودی−غیرخـودی  مرسـوم  تفاوت گـذاری  بـا  ایـران  در  سیاسـی  رانـت 
از  و  داشـتن  حکومـت  بـا  ویـژه  رابطـه ی  یعنـی  بـودن  »خودی هـا«  از  درمی آیـد. 
ایـن طریـق بـرای ارتقـا در راسـتای محـور عمـودی برخـوردار از امتیازهایـی بـودن. 
بـه  پیوسـتن  مدرسـه،  در  اسـت.  برقـرار  جامعـه  تمـام سـطوح  در  رانتـی  سیسـتم 
بـه  رفتـن  محلـه،  در  اسـت.  امتیـازآور  پاسـداران،  سـپاه  بـه  وابسـته  »بسـیج«، 
امتیـازوران  بـا  مرتبـط  را  فـرد  دینـی  فعالیت هـای جمعـی  در  و عضویـت  مسـجد، 
می کنـد و خـود او را از ایـن طریـق امتیـازور می سـازد. هـر چـه در راسـتای محـور 
اگـر تصـور کنیـم  باالتـر رویـم، رانـت سیاسـی اهمیـت بیشـتری می یابـد.  عمـودی 
امتیـاز الزم   n دوم  پلـه ی  بـرای  باشـد،  امتیـاز الزم   m ارتقـا  اوِل  پلـه ی  بـرای  کـه 

می شـود. بیشـتر  پلـه  هـر  در  تفاضـل  اسـت.   m از  بزرگتـر  همـواره   n و  اسـت، 

جامعـه  میانـی  بخـش  وارد  مـا  کـه  می یابـد  اهمیـت  محـدوده ای  از  به ویـژه  رانـت 
نیـاز  رانت خـواری  بـه  لزومـاً  بـودن  محـروم  کم تـر  محـدوده،  ایـن  زیـر  می شـویم. 
دارد،  رانت خـواری  بـه  نیـاز  یـا  بـودن  موفـق  متوسـط،  طبقـه ی  میـان  در  نـدارد. 
آنجایـی  از  ویـژه ی غیررانتـی.  امتیازهـای  از  برخـورداری  و  ویـژه  تـالش شـخصی  یـا 
کـه هـر چـه در راسـتای محـور عمـودی باالتـر رویـم حجـم امتیازهـای الزمـی کـه بـا 
بـه  اسـت  فـردی ممکـن  هـر  افزایـش می یابنـد، طبعـاً  رانـت مشـخص می شـوند، 
جایـی برسـد کـه دریابـد از ایـن پـس شـانس ارتقـا دیگـر تابـع امتیازهـای ناشـی از 
داشـته های خـود او نیسـت. بـرای یـک پلـه ارتقـا نیـاز بـه امتیـازی از جنـس رانـت 
در حجـم r داریـم. ممکـن اسـت r را نداشـته باشـیم، امـا بـه جـای آن از امتیـاز 
فـردی i برخـوردار باشـیم، بـه طـوری کـه i، مثـالً بـه صـورت تخصـص یـا داشـته ی 
اقتصـادی ای ناشـی از خاسـتگاه خانوادگـی، از r بیشـتر باشـد. اینجـا شـاید شـانس 
ارتقـا وجـود داشـته باشـد، امـا در پلـه ی بعـد r جهـش می یابـد و i دیگـر ممکـن 
اسـت بـا آن برابـری نتوانـد کنـد. جایـی  را کـه i دیگـر زور الزم را نـدارد، آسـتانه ی 
توقـف می نامیـم. فضـای اجتماعـی ایـران، بـه ویـژه در میانـه ی آن، فضـای تجربـه ی 
توقـف اسـت. رسـیدن بـه آسـتانه ی توقـف یکـی از مهم تریـن تجربه  هـا در زندگـی 

فـردی در میـان طبقـه ی متوسـط اسـت.

بـا ایـن تحلیـل بـه نظـر می رسـد کـه محـور زمانـی فضـای اجتماعـی، کـه بـه پیـروی 
از پیـر بوردیـو آن را بـه عنـوان محـور پویـش مشـخص کردیـم، تابـع مسـتقیم حجـم 
آگاهـی  جامعـه  در  آن  مـورد  در  کـه  تابعیـت،  ایـن  باشـد.  ارتقـا  بـرای  الزم  رانـت 
عمومـی وجـود دارد، موضـوع ارتقـا یـا سـقوط طبقاتـی را به شـدت سیاسـی می کنـد. 
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اسـت.  ایـن وضعیـت، سیاسـی شـدِن شـدید طبقـه ی متوسـط  از  انتظـار طبیعـی 
ّـا یـک فـرد مذهبـی کـه بـا حکومـت قرابـت ایدئولوژیـک دارد و ممکـن اسـت از  حت
میزانـی سـرمایه ی اجتماعـی و رانـت سیاسـی بـرای ارتقـا برخـوردار باشـد، در جایـی 
بـه مانـع برمی خـورد و افـرادی کـه وابسـتگی قوی تـری بـه نظـام حاکـم دارنـد، از او 

جلـو می افتنـد. در ایـن حالـت او نیـز ممکـن اسـت منتقـد وضعیـت شـود.

اجتماعـی  پویـش  زمانـی  بـردار  کـه  باشـیم  داشـته  انتظـار  بایـد  حسـاب  ایـن  بـا 
شـاخص سیاسـی شـدن، آن هـم در معنـای مخالفـت بـا نظـام سیاسـی باشـد. اگـر 
معیـار را شـبکه های اجتماعـی بگذاریـم، جایـی کـه در آن جوانـان طبقـه ی متوسـط 
 )overpoliticization( مشـّدد   بـودن  سیاسـی  گمـان  دارنـد،  پررنگـی  حضـور 
فضـای اجتماعـی به ویـژه در بخـش میانـی آن را تأییـد شـده می یابیـم. ایـن گمـان 
بـه صـورت  اگـر  ایـران منجـر شـود،  از جامعـه ی  برداشـت غلـط  بـه  ممکـن اسـت 
فضـای  زمانیـت  از  پیچیده تـری  درک  بـه  مـا  گیـرد.  قـرار  توجـه  مـورد  یکجانبـه 
اجتماعـی نیـاز داریـم و آن را نبایـد بـه بعـد زمانـی ارتقـای طبقاتـی محـدود کنیـم. 
زمـان اجتماعـی در درجـه ی نخسـت در شـکل روزمرگـی اسـت. زندگـی روزمـره و 
ِـش آن، الزم اسـت در تحلیـل اجتماعـی در حـد موضوعـی مبنایـی  ِـش و مکان زمان
و  چفـت  داشـتن  وجـود  بـا  مـا  نظـری  تحلیـل  ببینیـم  هـرگاه  شـود.  داده  دخالـت 
در  بایـد  نخسـت  درجـه ی  در  را  اشـکال  دارد،  زاویـه  واقعیـت  بـا  منطقـی  بسـت 

کنیـم. جسـت وجو  روزمـره  زندگـی 

روزمرگـی به ویـژه مقولـه ی مهمـی در تحلیـل طبقه ی متوسـط اسـت. زندگی روزانه ی 
بـا نگرانی هایـی  طبقـه ی کارگـر و دیگـر گروه هـای اجتماعـی زیـرِ طبقـه ی متوسـط 
همـراه اسـت کـه به طـور نسـبی بـا دغدغه هـای طبقـه ی متوسـط تفـاوت دارد. فـرق 
اسـت میـان دغدغـه ی شـکم را سـیر کـردن و فرصـت و امـکان فکـر کـردن بـه ایـن 

کـه بهتـر اسـت چـه بخوریـم.

سـوژه اساسـاً سـوژه ی روزمـره اسـت. انسـان عمدتـاً و شـاید کامـالً در وجـه روزمـره 
و  می کنـد  خـارج  روزمـره  زندگـی  ریتـم  از  را  سـوژه  ویـژه ای  موقعیت هـای  می زیـد. 

شـاید باعـث شـود بـه فکـر تغییـری اساسـی بیفتـد. 

خـود  موقعیـت  ادراک  بـر  جـا  همیـن  و  امـروز  همیـن  غلبـه ی  باعـث  روزمرگـی 
اینجـا  موضوعیـت  فشـار  زیـر  در  را  خـود  موضوعیـت  آینـده  و  گذشـته  می شـود. 
می شـود.  روز  موضـوع  تابـع  آنهـا  از  طرحـی  هـر  و  می دهنـد،  دسـت  از  اکنـون  و 
از  را  بـودن  سیاسـی  و  می کاهـد  بـودن  سیاسـی  شـدت  از  روزمرگـی  نظـر  ایـن  از 
تقلیـل  شـدید  بـودن  می سـازد. سیاسـی  محـروم  تغییـر  بـرای  طرح ریـزی سیاسـی 
امـر  عنـوان  بـه  و  عـادی  را  آن  روزمرگـی  کـه  روزمـره  پرگویـی سیاسـی  بـه  می یابـد 
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عرصـه ی  روزمرگـی  کـه  اسـت  حالـی  در  همـه  ایـن  و  می کنـد.  بی خاصیـت  عـادی 
روزمرگـی،  در شـکل مشخص شـان هسـتند.  ادراک تضادهـا  و  درگیری هـا  اصلـی 

اسـت. پرتناقـض 

توجـه بـه روزمرگـی بـه مـا کمـک می کنـد تـا بهتـر دریابیـم چـرا فالکـت اقتصـادی 
لزومـاً بـه خیـزش راه نمی بـرد. روزمرگـی پـر می شـود از تـالش معـاش و ایـن امـر افـق 
زمـان را محـدود می سـازد. ممکـن اسـت مـا درگیـر امـور خودمـان باشـیم، مدت هـا 
در یـک محـدوده بمانیـم و فرصـت نیابیـم طرحـی بـرای تغییـر در افـق یـک آینـده 

بریزیـم. جمعـی 

کـه  اسـت  سیسـتمی ای  جدایـش  از  متأثـر  آن  روزمرگـی  و  اجتماعـی  فضـای  کل 
این کـه  وجـود  بـا  ایـران،  اسـت. جامعـه ی  مـدرن  مشـخصه ی همـه ی جامعه هـای 
قـوی  هنـوز  آن  در  سـنتی  فرهنـگ  و  اسـت  دینـی  حکومـت  یـک  سـلطه ی  زیـر 
اسـت – بـه ویـژه در مناسـبات دو جنـس و اقتـدار فیگورهـای پدرسـاالر – مـدرن 
محسـوب می شـود و بـی توجـه بـه مدرن گشـتگی آن توضیح پذیـر نیسـت. سـنتی 
در تفاوت گـذاری بـا مـدرن معنـا دارد، و در تفاوت گـذاری اسـت کـه خـود را تعریـف 
و بازتولیـد می کنـد. نهـاد دیـن بـا متشـخص کـردن خـود و تالشـش بـرای حفـظ و 
گسـترش اقتـدار هـر چـه بیشـتر بـه جدایـش  سیسـتمی کـه آن را از فرهنـگ متمایـز 
می سـازد ژرفـا می دهـد. حکومـت دینـی بـر جفت بندی )coupling( دو زیرسیسـتم 
سیاسـت و دیـن اسـتوار اسـت، و بـا وجـود تـالش پیوسـته بـرای تولیـد سیاسـتی کـه 
عیـن دیانـت باشـد و دیانتـی کـه عیـن سیاسـت باشـد، مـدام دسـتخوش تضادهـای 
نمی توانـد  می کوشـد  چـه  هـر  دینـی  حکومـت  می شـود.  یگانگـی  ایـن  از  ناشـی 
زیرسیسـتم اقتصـادی را بـه میـل خـود مدیریـت کنـد. ایـن زیرسیسـتم راه خـود را 
آن  بـا  دیـن  نهـاد  و  کـه جفت بندی هـای حکومـت  نقـش مهمـی  بـا وجـود  مـی رود 
اقتصـادی  اسـتقالل نسـبی زیرسیسـتم  اتـکای  بـه  ایـران  دارنـد. طبقـه ی متوسـط 
دلیـل  بـه  ازجملـه  و  اسـت.  کـرده  رشـد  مقاطعـی  در  و  مانـده  پابرجـا  کـه  اسـت 
پیشـرفتگی جدایـش زیرسیسـتمی در ایـران اسـت کـه حکومـت دینـی نمی توانـد 

فرهنـگ و سـبک زندگـی را زیـر سـلطه ی کامـل خـود درآورد.

ایـده ی فضـای اجتماعـی و تئـوری سیسـتم های اجتماعـی هـر دو یـک پیش  فـرض 
طرح ریـزی  ملـی  واحـد  عنـوان  بـه  جامعـه  بـه  نظـر  بـا  آنهـا  دولت−ملـت.  دارنـد: 
را در فضـای  اعتبـار جایـی  ایـن  بـه  و  یـک کشـور اسـت،  فـرد، شـهروند  شـده اند. 
اجتماعـی اشـغال می کنـد و زیـرِ زیرسیسـتم های مختلفـی قـرار می گیـرد. همـواره 
می تـوان گفـت کـه بـه اعتبـار جـای معیـن اش در ایـن واحـد ملـی و متأثـر از جایـگاه 
جهانـی آن واحـد و پیوندهـای آن واحـد بـا جهـان اسـت کـه از جریان هـای جهانـی 
تأثیـر می گیـرد. ایـن گـزاره درسـت اسـت، امـا هـر چـه می گـذرد از تـوان توضیحـی 
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آن کاسـته می شـود. جهانی شـدن اکنـون در مرحلـه ای اسـت و تأثیراتـی دارد کـه 
جهـان،  شـود.  گرفتـه  جدی تـر  اجتماعـی  وجـود  جهان ونـدی  بُعـد  می کنـد  ایجـاب 
تنهـا یـک بیـرون و محیـط بـرای سیسـتم نیسـت؛ در درون سیسـتم هـم هسـت، 
آن هـم نـه بـه صـورت انعـکاس بیـرون در درون. هـر زیرسیسـتمی هـم زیرسیسـتم 
یـک سیسـتم کشـوری اسـت، هـم زیرسیسـتم یـک زیرسیسـتم جهانـی و از طریـق 
امـر ملـی ای وجهـی جهانـی  ابرزیرسیسـتم، زیرسیسـتمِ سیسـتم جهانـی. هـر  ایـن 
دارد و کانـال یـا کانال هایـی وجـود دارد بـرای اینکـه از عامل هایـی فراتـر از سیسـتم 
کشـور تأثیـر بگیـرد. فرهنـگ ملـی، به عنـوان فرهنگـی ویـژه ی یـک کشـور و بسـته 
بـه روی بیـرون، وجـود نـدارد. خـود را بـه روی بیـرون بسـتن نیـز عالمـت تأثیرگیـری 
از بیـرون و واکنـش بـه ایـن تأثیرگیـری اسـت. اکنـون به ویـژه شـیوه ی کـردار و گفتـار 
بـه جریان هـای جهانـی توضیـح  را نمی تـوان بی توجـه  و مصـرف طبقـه ی متوسـط 

داد.

و مصـرف طبقـه ی  رفتـار  کـه سرمشـق  یـک طبقـه ی متوسـط جهانـی وجـود دارد 
متوسـط در چارچـوب ملـی اسـت. درسـت اسـت کـه خاسـتگاه و سـکونت گاه ایـن 
سفیدپوسـت  آمریکاسـت،  اول  درجـه ی  در  غربـی،  ثروتمنـد  کشـورهای  طبقـه 
اسـت و انگلیسـی حـرف می زنـد، و رفتـار و سـلیقه ای دارد کـه در مراکـز خاصـی در 
پروریـده  و لس آنجلـس  نیویـورک  و  پاریـس  و  لنـدن  چـون  »جهانـی« ای  شـهرهای 
می شـود، امـا خـود آن هـم کامـالً بومـی آمریـکا یـا آن شـهرها نیسـت. یـک محصـول 
جهانـی اسـت کـه سـاخته می شـود و می سـازد.2 طبقـه ی متوسـط ایـران هـم متأثـر 
از ایـن طبقـه ی متوسـط جهانـی اسـت. هـر فـردی از آن بـه گونـه ای خـود را عضـو 
مـورد طبقـه ی  ترندهـای جهانـی هسـتیم. در  مـا در معـرض  آن طبقـه می دانـد.  
تأثیـر  آنهـا  از  و  بـودن  ترندهـا  معـرض  در  دیگـر  جایـی  هـر  یـا  ایـران  در  متوسـط 

گرفتـن، بـا حـس پیوسـتگی بـه آن طبقـه ی متوسـط جهانـی همـراه اسـت.

طبقـه ی متوسـط طبقـه ی اصلـی در فرهنگ سـازی اسـت: فرهنـگ مصـرف، رفتـار، 
عصـر  در  دیگـر  اجتماعـی  گـروه  هـر  از  بیشـتر  روزمـره  زندگـی  الگوهـای  و  گفتـار 
جدیـد ایرانـی متأثـر از طبقـه ی متوسـط مـدرن اسـت کـه گام بـه گام سـنت گرایان 
طبقـه ی  فرهنـگ  از  متأثـر  نیـز  سـنتی  خانواده هـای  جوانـان  اسـت.  زده  پـس  را 

هسـتند.  مـدرن  متوسـط 

و  رفتـار  سـرنمون های  کـه  بـود  تهرانـی  مـدرن  متوسـط  طبقـه ی  ایـن  گذشـته  در 
رسـانه های  طریـق  از  عمدتـاً  همـه،  اکنـون  می کـرد.  تعییـن  را  سـلیقه  و  گفتـار 
جدیـد، در رابطـه ی مسـتقیم تری بـا طبقـه ی متوسـط جهانـی هسـتند. ایـن رابطـه 

می کنـد. تقویـت  جوانـان  میـان  در  به ویـژه  را  حسـرت  حـس 
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تمرکز بر وضعیت طبقه ی متوسط

تـا کنـون بـه شـرح بافتـاری پرداختیـم کـه توجـه بـه آن در بررسـی وضعیـت عمومـی 
طبقـات اجتماعـی در ایـران، از جملـه وضعیـت طبقـه متوسـط و بخـش فقیـر آن 

ضـروری اسـت.

از چهار منظر به وضعیت هر طبقه ای می نگریم:

از نظر موقعیت در مراتب تسلط و بهره کشی،	 

از نظر جایگاه بر روی محور عمودی رده بندی  اجتماعی،	 

از نظر سبک زندگی، منش و سلیقه،	 

و از نظر بودن در یک جهان جهانی شده. 	 

اینهـا در پدیـده درهـم رفته انـد، کلیتـی در هـر حرکـت و چـه بسـا لـرزان را می سـازند 
و جـدا کردنشـان از هـم تنهـا ارزش تحلیلـی دارد. در هـر حـال بـا رجـوع بـه زمینـه ای 
کـه بـه عنـوان فضـای اجتماعـی معرفـی شـد و نحـوه ی شـتاب زندگـی و زمانـش در 
آن هـر یـک از ایـن سـویه ها معنـا و مربوطیـت )relevance( حقیقـی خـود را نشـان 

می دهنـد.

همچنـان کـه اشـاره شـد بـرای اینکـه توصیـف تـا حـد مقـدوری تکمیـل باشـد، بـه 
در  مثـال  درونـی.  بـه  بیرونـی  پرسـپکتیو  از  رسـیدن  منظـور  بـه  نیازمندیـم  تالشـی 
مـورد الیه هـای فقیـر طبقـه ی متوسـط الزم اسـت دریابیـم کـه خودشـان وضعیـت 
خـودش را چگونـه می بیننـد و بـه جهـان چگونـه می نگرنـد. بـرای ایـن کار، عـالوه 
بـر پژوهـش تجربـی، ابـزار پژوهـش کیفـی بـرای درک معنـا و تفسـیر شـنیده ها و 

اسـت. الزم  نشـانه ها  و  خوانده هـا 

مـا وقتـی از پاییـن  فضـای اجتماعـی بـه سـوی میانـه ی آن می رویـم، بـا تنـوع گونه هـا 
تولیـدی  وسـایل  بـا  رابطـه   کارگـر،  طبقـه ی  مـورد  در  می شـویم.  مواجـه  )تیپ هـا( 
مشـخص اسـت: فاقـد آن اسـت و جایگاهـش در مناسـبات تولیـدی و در مراتـب 
تسـلط و بهره کشـی مشـخص اسـت. در مـورد طبقـه ی حاکـم هـم وضـع نسـبت 
بـه طبقـه ی میانـی مشـخص تر اسـت. گونه هـای مختلـف در آن بـا شـکل و حجـم 
کـه  نحـوه ای  و  از جهـان  تلقی شـان  و  دارایی شـان، نقش شـان در سـروری، منـش 
مـورد طبقـه ی  در  تعییـن می کننـد، مشـخص می شـوند.  را  در جهان بودگـی خـود 
بـا  اسـت  ممکـن  وگرنـه  داریـم،  نیـاز  تیپولـوژی  یـک  بـه  ویـژه  طـور  بـه  مـا  میانـی 
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پذیـرش جمله هایـی کلـی دربـاره ی ایـن طبقـه از درک واقعیـت آن در مانیـم. بـه ایـن 
جمله هـای کلـی در مـورد ایـران عمدتـا بـه صـورت غلـو در سیاسـی بـودن ایـن طبقه، 
مـدرن  بخـش  تقابـل سرشـتی  و  بـودن  غربگـرا  دموکراسـی،  بـه  آن  ذاتـی  گرایـش 
بـه  بـا نظـام دینـی مسـتقر بربخوریـم. تیپ هـا ذات هـا را مشـخص نمی کننـد.  آن 
نقش هـا و رویه هـای کنـش برمی گردنـد و از ایـن طریـق بـه انسـان هایی مشـخص. 
را  درونـی  پرسـپکتیو  بایـد  هـم  تیپ شناسـی  در  پویـا هسـتند.  رویه هـا  و  نقش هـا 

لحـاظ کـرد.۳ 

دو  بـه  آن  تقسـیم بندی  ایـران،  در  متوسـط  طبقـه ی  مـورد  در  مرسـوم  تیپولـوژی 
گرفتـن  پـا  زمـان  از  سـنتی-متجدد  تقسـیم بندی  اسـت.  مـدرن  و  سـنتی  بخـش 
ریشـه  جدیـد  تخصـص  و  دانـش  در  کـه  پیشـه هایی  یافـت.۴  رواج  جدیـد  فضـل 
نداشـتند، سـنتی خوانـده شـدند. تجـارت سـنتی و کارگاه هـای سـنتی معطـوف بـه 
اربابی−دهقانی−عشـیرتی  بـا شـیوه ی  آنهـا همـراه  بودنـد.  شـیوه ی مصـرف سـنتی 
می دادنـد. همبسـته  تشـکیل  را  سـنتی  اقتصـاد  ارکان  دامـداری،  و  کشـاورزی  در 
بـا شـیوه ی معیشـت سـنتی و تولیـد و توزیـع وسـایل آن، فرهنگـی دینـی بـود کـه 
مروجـان  دیـن،  عالمـان  می یافـت.  ارتُدُکـس  و  تعلیمـی  شـکلی  دینـی  مراکـز  در 
آن بودنـد. در پایـان قـرن نوزدهـم و آغـاز قـرن بیسـتم جمعیـت کشـور حـدود ۱2 
می کننـد.  زندگـی  شـهر  در  درصدشـان   2۰ حـدود  تعـداد  ایـن  از  اسـت.  میلیـون 
اطـراف  روسـتاهای  میانه حـال  ارباب هـای  از  کـه  شـهری  جمعیـت  ایـن  از  بخشـی 
کارگـزار  بودنـد،  سـنتی  کارگاه هـای  صاحـب  داشـتند،  اشـتغال  تجـارت  بـه  بودنـد، 
می توانیـم  می دادنـد،  تشـکیل  را  مالیـان  میانه حـال  بدنـه ی  یـا  بودنـد،  حکومـت 
در رده ی طبقـه ی میانـی شـهری پیشاسـرمایه  داری بدانیـم. از میـان آنـان قسـمتی 
پیشـینه مندِ  رده ی  میـان  از  کسـانی  و  حکومـت  کارگـزاران  از  بخشـی  تاجـران،  از 
دبیـران و ادیبـان تجددخـواه شـدند، آن هـم عمدتـاً در شـهرهایی چـون تهـران و 
تبریـز کـه زودتـر از بقیـه در معـرض تأثیـرات تحول هـای جهانـی قـرار گرفتنـد. کاالی 
پزشـکی جدیـد، شـیوه ی گفتـار جدیـد −  جدیـد، سـالح جدیـد، مدیریـت جدیـد، 
همـه ی اینهـا اجـزاءِ پیوسـته ی محیطـی شـدند کـه رشـد کـرد و سـرانجام بـه صـورت 
یکـی از دوپـاره ی جهـان ایرانـی درآمـد، پـاره ی مـدرن در برابـر پـاره ی سـنتی. میـان 

ایـن دو پـاره سـتیز، رقابـت و تبـادل وجـود داشـت.

بدانیـم،   )framing( قالب بنـدی  متفـاوت  نـوع  دو  می تـوان  را  مـدرن  و  سـنتی   
قالب بنـدی  ایـن  گفتـار.  نظـم  و  اشـیا  نظـم  زمـان،  و  مـکان  جهـان،  تقسـیم  بـرای 
بـر  و  بـر دیگـری  بازتابندگـی  هـر طـرف آن  تاریـخ آن شـامل آن  و  تاریخـی اسـت 
خـود هـم می شـود. در ابتـدا تشـخیص اینکـه چـه چیـزی در قالـب سـنتی و چـه 
در  سـنتی  قالـب  در  مثـالً  اسـت.  سـاده  می گیـرد،  قـرار  مـدرن  قالـب  در  چیـزی 
حیطـه ی سـالمت طـب سـنتی و در حیطـه ی آمـوزش مکتب خانـه و حـوزه ی دینـی 
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و  جدیـد  مدرسـه ی  و  مـدرن  پزشـکی  مـدرن  قالـب  در  مقابـل  در  می گیـرد،  قـرار 
دانشـگاه. در اینجـا مـا بـا یـک قالب بنـدی سـاده مواجـه هسـتیم. امـا وقتـی تاجـر 
نـزد  بـه  سـنتی  روحانـی  و  می کنـد  جدیـد  کاالهـای  کـردن  وارد  بـه  شـروع  سـنتی 
ایـن  می فرسـتد،  جدیـد  مدرسـه  ی  بـه  هـم  را  فرزنـدش  و  مـی رود  جدیـد  پزشـک 
گونـه نیسـت کـه دو قالب بنـدی متبایـن معنـای خـود را از دسـت بدهنـد. قالـب در 
قالبـی دیگـر مـی رود. در ایـن حـال در حالـی کـه تغییـر کـرده خـود را بـا رجـوع به یک 
اصـل و منشـأ کـه خـود آن بـه شـکل قالبـی تبییـن می شـود، قالب بنـدی و معرفـی 
می کنـد. ایـن کار مـدام تکـرار شـده و هـر بـار الیـه  ای بـر روی الیـه ی پیشـین کشـیده 
و  بازتولیـد  نحـوه ی  ایـن  بـه  مـدرن  و  بـا مفهوم هـای سـنتی  کار  می شـود. مشـکل 
موجـود  دیربـاز  از  امـر  صرفـاً  سـنتی،  برمی گـردد.   )re-framing( بازقالب بنـدی 
امـر  بـا  بـار  و هـر  را می سـازد، »مـدرن« می شـود  نیسـت؛ سـاخته می شـود، خـود 

می کنـد. مرزبنـدی  مـدرن 

گروه هـای  نیسـتند.  یکپارچـه  و  منسـجم  کل  دو  بـر  عنوان هایـی  مـدرن  و  سـنتی 
قـرار می گیرنـد، خـود دارای تقسـیم بندی های  ایـن عنوان هـا  زیـر  کـه  اجتماعـی ای 
جامعـه  بیشـتر  شـدن  مـدرن  بـا  سـنتی  بخـش  زیریـن  الیـه ی  هسـتند.  درونـی 
هـم  مـدرن  بخـش  اسـت.  مـداوم  تجزیـه ای  دسـتخوش  آن  درون  فرومی ریـزد. 
کـه  دولـت  دارد.  اساسـی  نقشـی  دولـت  آن  تجزیـه ی  در  می شـود.  الیه بنـدی 
پشـتیبان بخشـی اسـت کـه متخصـص تکنیـک و مدیریـت نـو اسـت، ایـن بخـش را 
در خدمـت می گیـرد، درهـای نظـام اشـتغال و ارتقـا را بـه روی آن بـاز می کنـد، و در 
مقابـل، بخشـی را پـس می زنـد کـه فکـر نـو را رواج می دهـد کـه بـه آن نقـد اسـتبداد 
و نظـم کهنـه تعلـق دارد. ایـن وضعیـت کـه از اواخـر قاجـار شـروع می شـود، در هـر 
دو دور ه ی پهلـوی و والیـی ادامـه می یابـد. بـا نظـر بـه ایـن موضـوع اسـت کـه افـزون 
بـر قالب بنـدی سـنتی و مـدرن، از یـک قالب بنـدی دولتـی هـم می توانیـم صحبـت 
کنیـم: آن نحـوه ای کـه جهـان در بینـش قـدرت مرکـزی نظـم می یابـد. قالب بنـدی 
بـا محمدرضاشـاه تکمیـل شـد:  دولتـی ای کـه ناصرالدیـن شـاه آن را پـی ریخـت، 
برابـر فکـر ضـد  از خـود در  ایـن راه دولـت قـوی گـردد،  از  جامعـه  متجـدد شـود، 
چگونـه  سـنت  ابـزار  از  راه  ایـن  در  کـه  درنگـرد  و  کنـد  دفـاع  مـدرن  اسـتبدادی 
بـه یـک برنامـه ی رشـد اسـت.  بـرد. جمهـوری اسـالمی هـم مجهـز  می توانـد بهـره 
آنهاسـت.  بـودن  دولت محـور  والیـی،  و  پهلـوی  رشـد  برنامـه ی  دو  میـان  مشـترک 
بـه قـدرت اسـت. هـدف، اسـتوار کـردن جایـگاه  اراده  بـه اقتضـای  تنظیـم برنامـه 
خـود در ایـران و جهـان اسـت. رشـد نامـوزون، کـه ذاتـی نظـام سـرمایه داری اسـت، 
مختلـف  حوزه هـای  مناطـق،  می گـردد.  رشـد  برنامـه  بـودن  دولت محـور  از  متأثـر 
اقتصـاد، بخش هـای فرهنـگ و سـالمت و تأمیـن اجتماعـی بـه نحـوی مـوزون رشـد 
نمی کننـد. جامعـه پـاره پـاره اسـت، مجمـع الجزایـر اسـت، و دولـت گمـان می کنـد 

ایدئولـوژی دولتـی تقویـت کنـد. بـا ترویـج  انسـجام ملـی را می توانـد 
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پایینـی طبقـه ی متوسـط هـم  فقـر رده ی  و  بـه ورشکسـتگی  نامـوزون طبعـاً  رشـد 
بـه  نیسـت، چـون  پدیـده چشـمگیر  ایـن  انقـالب  از  پیـش  می انجامـد. در دوره ی 
اقتصـادی  رشـد  باالسـت،  سـرانه  درآمـد  پهلـوی  حکومـت  آخـر  دوره ی  در  ویـژه 
نـه  بـازار  پهنـه ی  دوره،  ایـن  در  دارد.  وجـود  اجتماعـی  تحـرک  و  اسـت،  شـتابناک 
تنهـا بـرای کاالی سـنتی )فـرش، برخـی مصنوعـات، کاالهـای مصرفـی خوراکـی و...( 
تنـگ نشـد، بلکـه گسـترش نیـز یافـت. تکنیـک مـدرن و شـیوه  های تـازه ی عرضـه 

و توزیـع نیـز تـا حـدی بـه ایـن عرصـه راه یافتنـد. 

خرده بـورژوازی سـنتی، بـه معنـای الیـه ای میانـی کـه بـا تولیـد کاالی سـنتی و توزیـع 
بـازار اسـت. بـازاری یـک تیـپ اسـت.۵  بـا  آن سـر و کار دارد، در پیونـد تنگاتنـگ 
بـه  قـدرت  اگـر  اسـت.۶  بـوده  نزدیـک  پیونـد  در  روحانیـت  بـا  همـواره  تیـپ  ایـن 
ایـن تیـپ بـه حاشـیه می رفـت. فروشـگاه های  دسـت مالیـان نمی افتـاد، محتمـالً 
جدیـد  سـازوکارهای  و  جدیـد  کاالهـای  چیرگـی  پاسـاژها،  بوتیک هـا،  زنجیـره  ای، 
بـا  نمی گذاشـت.  بـازار  بـرای  چندانـی  جـای  آنهـا،  خرده فروشـی  و  توزیـع  بـرای 
راه  اقتصـادی  نهادهـای  دیگـر  و  وزارت خانه هـا  بـه  بـازار  سـران  از  برخـی  انقـالب 
یافتنـد و مسـئولیت های مهمـی گرفتنـد. ایـن نظـر همـواره شـایع بـوده کـه حکومت 
لومپن هـای  یعنـی  و جاهل هـا،  بازاریـان  اسـت: مالیـان،  رکـن  دارای سـه  اسـالمی 
میـدان ، بـازار و محله هـای سـنتی.  امـا نقشـی کـه بازاری هـا یافتنـد قابـل مقایسـه 
یـا  مسـلمان  جـوان  مهندسـان  میـان  از  عمدتـاً  نیسـت.  مسـلمان  مهندسـان  بـا 
دانشـجویان مذهبـی دانشـکده های مهندسـی بـود کـه سـازمان دهندگان دسـتگاه 
آن  نظامـی  و  امنیتـی  بخـش  در  هـم  و  اداری  بخـش  در  هـم  والیـی،  حکومـت 

برخاسـتند.۷

بودنـد  برخاسـته  سـنتی  خانواده هـای  میـان  از  کـه  کارگزارانـی  و  متخصصـان 
سـامان ده دسـتگاه حکومـت والیـی شـدند. آنـان هسـته ی اصلـی طبقـه ی متوسـط 
از  پسـاانقالبی ای را تشـکیل دادنـد کـه در جمهـوری اسـالمی رشـد کـرد. بخشـی 
طبقـه ی حاکـم از میـان اینـان برآمـد: مدیـران تـراز اول نهادهـای نظامـی و اداری، 
شـرکت های  مدیـران  و  فرادولتـی  و  دولتـی  اقتصـادی  بنگاه هـای  گرداننـدگان 
راه  از  خانوادگـی،  و  فـردی  رابطه هـای  راه  از  حکومـت.  عنایـت  مـورد  خصوصـی 
امنیتـی و نظامـی  ارتقایـی کـه گروهـی در دسـتگاه  راه  از  و  ایدئولوژیـک  گزینـش 
یافتنـد، انتخـاب اسـتراتژیکی۸ بـرای بـاال رفتـن از نردبـان قـدرت صـورت گرفـت کـه 
از طبقـه ی متوسـط و  اعتبـار بخشـی  ایـن  بـه  بـود.  نیـز همـراه  ارتقـای طبقاتـی  بـا 
باالتـر از آن در جمهـوری اسـالمی دست سـاز و حاصـل رانت هـای حکومتـی اسـت. 
شـانس ارتقـا بـرای طبقـه ی میانـی مـدرن شـکل گرفتـه در دوره ی پیـش از انقـالب 
پاییـن آمـد یـا حتـا زایـل شـد، در حالـی کـه بـرای تیپـی خـاص همـه ی درهـا گشـوده 
 )habitus( منـش  بـا  کـه  تیـپ  ایـن  ازمابهتـران...  خـودی،  اللهـی،  حـزب  شـد. 
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خاصـش در رفتـار و گفتـار و نمـودار مشـخص می شـود اسـم های مختلفـی دارد. 
فعلـی،  رهبـر  نظـر  مـورد  اسـالمی«  »تمـدن  آمـاج  کـه  انسـانی  مثالـی  نمونـه ی  بـه 
آیـت هللا خامنـه ای اسـت، در میـان ایـن تیـپ برمی خوریـم.۹ خاسـتگاه ایـن سـنخ 
عمدتـاً تهـران، شـهرهای مذهبـی و شـهرهای بـزرگ دارای یـک قشـر سـنتی نیرومنـد 
اسـت، ازجملـه اصفهـان، کرمـان و یـزد و خراسـان. منطقه هایـی کـه ایـن نـوع تیـپ 
از آن بیشـتر برخاسـتند، نفـوذ بیشـتری در مرکـز پیـدا کردنـد. نوعـی منطقه گرایـی 
در جمهـوری اسـالمی شـکل گرفـت کـه پسـاتر پیامدهـای خـود را در تقسـیم آب و 
منابـع دیگـر نشـان داد. منطقه گرایـی تبعیـض قومیتـی را تشـدید کـرد. گزینـش 
اسـتراتژیک در جاهایـی چـون کردسـتان و سیسـتان و بلوچسـتان شـدیدتر عمـل 

می کنـد.

اجتماعـی  ماتریـس  پایینـی  بخـش  در  انقـالب  از  پـس  نخسـت  سـال های  در 
تولیـد  شـد،  قشـربندی  روسـتایی  جامعـه ی  ارتقـا.  بـرای  شـد  گشـوده  درهایـی 
دهقانـی بـا حمایـت دولتـی رشـد کـرد، بسـیاری از روسـتاها از امکان هایـی چـون 
آب لوله کشـی، بـرق، گاز، تلفـن و جـاده ی ماشـین روی مناسـب برخـوردار شـدند. 
محصـالن  آن  از  بخشـی  شـد،  افـزوده  روسـتاییان  میـان  از  محصـالن  شـمار  بـر 
توانسـتند بـه دانشـگاه هـم راه یابنـد. تعـداد دانشـجویان و فـارغ التحصیـالن مـدام 
رشـد کـرد. شـعبه های دانشـگاه آزاد بـر جـوّ شـهرهای کوچـک نیـز تأثیـر گذاشـت. 
حتـا جنـگ هشـت سـاله بـر پویـش اجتماعـی تأثیـر گذاشـت و کانالـی شـد کـه از 

شـوند. جابجـا  اجتماعـی  ماتریـس  در  عـده ای  آن  طریـق 

)بـه  پایـان جنـگ هشـت سـاله وضعیـت طبقـه ی متوسـط  تـا  طـی دهـه ی ۱۳۶۰، 
از  امـا  شـد،  بـد  آن(  مجمـوع  در  توزیـع  و  تولیـد  درگیـر  خرده بـورژوازی  اسـتثنای 
بعـد از جنـگ و در دوران هاشـمی و خاتمـی به مـرور بهتـر شـد. سـپس از دهـه ی 
همزمـان  کم وبیـش  و  دولتـی  بوروکراسـی  عرصـه ی  در  جدیـد  تغییـرات  بـا   ،۱۳۸۰
بـا آن توسـعه ی حضـور سـرمایه های بـزرگ در بخـش خرده فروشـی و در ادامـه از 
بـا تشـدید بحـران اقتصـادی وضعیـت طبقـه ی میانـی بدتـر و بدتـر  دهـه ی ۱۳۹۰ 
انقـالب  زمـان  تـا  کـه  متوسـطی  طبقـه ی  وضعیـت  دربـاره ی  داوری  هنـگام  شـد. 
هـم  و  طبقـه  تیپولـوژی  بـه  هـم  بایـد  داشـت،  تثیبت شـده ای  نسـبت  بـه  جایـگاه 
بـه ایـن دوره هـای زمانـی مختلـف نظـر داشـته باشـیم. در ایـن مسـیر چـه بسـا بـه 
قضاوت هـای دوسـویه یـا چنـد سـویه برسـیم: مثـال در حالـی کـه درمی یابیـم از نظـر 
اقتصـادی وضـع بخـش متجـدد طبقـه ی متوسـط در مقطـع دهـه ی ۱۳۷۰چنـدان 
بـد نیسـت، امـا بـه ایـن هـم توجـه می کنیـم کـه از نظـر جـوّ فرهنگـی و آزادی هـای 
فـردی و اجتماعـی، افـراد متعلـق بـه ایـن بخـش عرصـه را بـر خـود تنـگ می دیدنـد. 
زاویـه ی  از  خودشـان  وضعیـت  بـه  را  آنـان  حساسـیت  اصالحـات  دوره ی  فرصـت 

بـرد. بـاال  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
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دیـدن همـه چیـز در داخـل یـک ماتریـس پویـا ایـن فایـده را دارد کـه از قضاوت های 
کلـی خـودداری کنیـم. ایـن را هـم بایـد در نظـر داشـته باشـیم، کـه از جایـی بـه بعـد 
افـراد بیشـتر در مقـام مقایسـه  بـر پایـه ی محـور عمـودی برخـورداری،  در جامعـه 
طبقاتـی  ارتقـای  از  درک  ایـن  برمی آیـد.  باالتری هـا  و  همتـرازان  بـا  خـود  وضـع 
برخوردارتـر  می توانـی  تـو  دارد:  تعلـق  برخـورداران  بـه  کـه  ذهنیتـی  بـه  برمی گـردد 

شـوی. 

بـا  اجتماعـی  فضـای  چشم وهم چشـمی  و  دیگـری  بـا  خـود  مقایسـه ی  زاویـه ی  از 
انقـالب تفـاوت مهمـی پیـدا می کنـد. پیـش از انقـالب مقایسـه چنـدان مهـم نبـود. 
در فـردی از طبقـه ی متوسـط ایـن احسـاس قـوی نبـود کـه جـای او را دیگـری تنـگ 
کـرده اسـت. تـا جایـی کـه مسـیر معمـول روزمرگـی آن هنـگام را طـی می کـرد، فکـر 
بـه  هسـتند،  شـاخص  متوسـط  طبقـه ی  بـرای  کـه  را  چیزهایـی  می توانـد  می کـرد 
مصـرف،  از  سـطحی  اتوموبیـل،  مسـکن،  خـوب،  نسـبت  بـه  درآمـد  آورد:  دسـت 
امـکان برخـی ول خرجی هـا – همـه در تـراز متوسـط آن دوره. پـس از انقـالب ایـن 
احسـاس تقویـت شـد کـه عرصـه تنـگ اسـت و رقابـت شـدید. ورود از سـمت پاییـن 
جامعـه بـه درون طبقـه ی متوسـط، میـدان داری تیپـی خـاص − تیـپ حزب اللهـی − 
کـه نـه تنهـا سـهم بیشـتری بـرای خـود می خواسـت بلکـه نسـبت بـه بقیـه − بـه ویـژه 
تیپـی کـه بـه آن طاغوتـی می گفتنـد و وابسـته بـه سـلطنت قلمـدادش می کردنـد 
− حالتـی تعرضـی داشـت، گزینـش ایدئولوژیـک، بـه هـم خـوردن ارزش گـذاری بـر 
و  سـاله  هشـت  جنـگ  ایرانـی(،  اصطـالح  بـه  )»پارتـی«  اجتماعـی  داشـته ی  روی 
تـداوم فضـای جنگـی در فرهنـگ و نگرانـی فزاینـده نسـبت بـه آینـده حـس عمومـی 

طبقـه ی متوسـط متجـدد را دگرگـون کـرد. 

بخـش عمـده ی مقاومـت دربرابـر حکومـت پـس از انقـالب را دسـت کم تـا نیمـه ی 
دهه ی ۱۳۹۰  جوانان طبقه ی متوسـط پیش بردند. رژیم دسـت به سـرکوب خونین 
مقاومـت زد. عـده ی زیـادی را کشـت، مدت هـای طوالنـی در حبـس نـگاه داشـت، از 
تحصیل و اشـتغال محروم کرد و گروه بزرگی را به تبعید فرسـتاد. انقالب فرهنگی 
بـه نوعـی مقابلـه بـا طبقـه ی متوسـطی بـود کـه از دیربـاز کسـب داشـته ی فرهنگـی 
از راه تحصیـل دانشـگاهی را ضامـن ترقـی می دانسـت. بـا سـلطه بـر دانشـگاه ها و 
همزمـان گذاشـتن فیلتـر در ورودی  هـای تحصیـالت عالـی رژیـم بـر ایـن امـر تأکیـد 

کـرد کـه فرمانـروا تغییـر کـرده اسـت و رئیـس جدیـد تبعیـت کامـل می طلبـد.

در  اسـتراتژیک  گزینـش  شـدن  فراگیـر  و  جنگـی  فضـای  سـرکوب،  ترکیـب 
بـه سـمت  را  آورد. خانواده هـا خـود  بـه دنبـال  افـت روحیـه  خانواده هـای متجـدد 
بیـرون بسـتند. توجـه بـه درون و زیسـت جزیـره ای رایـج شـد، بـه صـورت محـدود 
کردن معاشـرت و رفت و آمد تنها در جمع هایی محدود. توجه به فرزندان بیشـتر 
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شـد. اینکـه درس بخواننـد، بتواننـد بـه دانشـگاه راه یابنـد یـا زبـان خارجـی بیاموزنـد 
و راهـی بـرای تحصیـل در خـارج از کشـور پیـدا کننـد، دغدغـه ی بخـش بزرگـی از 
خانواده هـای طبقـه ی متوسـط شـد، به ویـژه خانواده هـای فرهنگـی، خانواده هایـی 
کـه پایـگاه اجتماعی شـان بـه داشـته ی فرهنگی شـان برمی گشـت. »در خانواده هـا 
فرزندسـاالری جـای پدرسـاالری را گرفتـه اسـت«، ایـن جملـه کـه بـه موضـوع توجـه 
فزاینـده بـه فرزنـد برمی گـردد، بسـیار شـنیده شـده و می شـود. جملـه بـه تغییـری 
پدرسـاالری  و  پـدر  نقـش  متوسـط  طبقـه  خانواده هـای  در  می کنـد.  اشـاره  واقعـی 
ضعیـف شـده اسـت. ایـن تغییـر از پیـش از انقـالب شـروع شـد، پـس از انقـالب بـا 
وجـود قدرت گیـری یـک پدرسـاالری نـو )Sharabi ۱۹۸۸(  ادامـه و گسـترش پیـدا 
کـرد. در همـه خانواده هـای طبقـه متوسـط و نیـز در میـان طبقـه ی کارگـر جایـگاه 
فرزنـد دگرگـون شـده اسـت. بـه فرزنـد توجـه بیشـتر می شـود، والدیـن خواسـت و 
عالقـه ی او را بیشـتر در نظـر می گیرنـد، و تنبیـه بدنـی بسـیار کم تـر شـده اسـت. 
بدانـد،  غیرعـادی  تعرضـی  را  خـوردن  کتـک  و  باشـد  نخـورده  کتـک  کـه  فرزنـدی 
پیشـاپیش  آمادگـی  می گـذارد  جامعـه  بـه  پـا  وقتـی  بدهـد،  نظـر  و  بپرسـد  بتوانـد 
دارد بـرای تـن نـدادن بـه اسـتبداد کـه تعـرض بـه بـدن، بـه فکـر و بـه سـلیقه از 

اسـت. آن  پایـدار  مشـخصه های 

طبقـه ی متوسـط متجـدد ایرانـی از آغـاز بـه صـورت یـک گـروه اجتماعـی بـاز بـه روی 
ناسیونالیسـم،  بـا  کاسموپولیتانیسـم،  ایـن  گرفـت.  نـو شـکل  تحول هـای  و  جهـان 
گرایـش  اقسـام  و  انـواع  می رسـد،  هـم  غرب سـتیزی  بـه  کـه  استعمارسـتیزی ای 
درآمیختـه  نیـز  اسـالم  همدالنـه ی  بازخوانـی  جملـه  از  خویـش  بـه  بازگشـت  بـه 
روحانیـت  از  فرهنگ سـازی  در  اسـت.  فرهنگ سـاز  طبقـه،  ایـن  اسـت.  می شـده 
پیشـی گرفتـه، بـا آنکـه بـه نظـر می رسـد روحانیـت بـا افـزودن امکان هـای دولتـی 
بـر امکان هـای پیشـین خـود بـه قـدرت مطلقـه در عرصـه ی فرهنـگ دسـت یافتـه 
خـود  هدف هـای  بـه  دانشـگاه ها،  تصـرف  بـرای  تالشـی  فرهنگـی،  انقـالب  اسـت. 
نرسـید. دانشـگا ه ها، اندکـی پـس از بازگشـایی، سرکشـی خـود را آشـکار نمودنـد. 
در درون جامعـه مقاومـت در برابـر حجـاب اجبـاری از همـان آغـاز حکومـت اسـالمی 
سـر بـرآورد. در دهـه ی ۱۳۶۰ دسـتگاه ویدئـو و در دهـه ی بعـد بشـقاب ماهـواره از 
نمادهـای مقاومـت فرهنگـی شـدند. طبقـه ی متوسـط مـدرن در مقاومـت فرهنگـی 

بـوده اسـت.  پیشـتاز 

از اوایـل دهـه ی ۱۳۸۰ بـه تدریـج شـبکه ی جهانـی اینترنـت عرصـه ی خودتبیین گـری 
ایـن طبقـه شـد. اینترنـت اکنـون جـای اصلـی خودنمایـی سـوژه ی طبقـه ی متوسـط 
دیگـر  شـد.  مسـتقیم  اینترنـت،  طریـق  از  سـوژه  ایـن  بـا  ارتبـاط  اسـت.  گلوبـال 
اهمیـت  غـرب  بـه  سـفر  روایت هـای  شـنیدن  و  مجلـه  و  کتـاب  و  فیلـم  وسـاطت 
پیشـین را نـدارد. در ایـران پیش تـر طبقـه ی متوسـط تهرانـی الگوسـاز بـرای مصـرف 
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بـا اصـل سـوژه ی  اینترنـت  اینـک همـه می تواننـد از طریـق  بـود.  و گفتـار و کـردار 
گلوبـال تمـاس بگیرنـد. امـا ایـن سـوژه هـم یـک موجـود مشـخص نیسـت. مـدام 
ایـن  از  خـارج.  مقیـم  ایرانیـان  از جملـه  را می سـازند،  آن  سـاخته می شـود. همـه 
طریـق بـه صـورت آشـنا درمی آیـد. حـال بهتـر می تـوان وضـع خـود را بـا آن مقایسـه 
کـرد. خطـاب طبقـه ی متوسـط گلوبـال سوژه سـاز اسـت. خطـاب دولـت نیـز چنیـن 
اسـت. ایـن دو در رقابـت بـا هـم بـه سـر می برنـد. دولـت دینـی در ایـن مسـابقه 

اسـت. باختـه 

طبقـه ی متوسـط ایـران در دوره ی پیـش از انقـالب در مجمـوع طبقـه ای امیـدوار 
بـود. بـا امیـد انقـالب کـرد بـرای بهبـود وضعیـت کشـور و وضعیـت خـودش. امیـد 
امـکان  ایـن  انقـالب  بـا  یابـد.  دسـت  هـم  سیاسـی  مشـارکت  امـکان  بـه  داشـت 
تنهـا بـرای بخـش سـنتی فراهـم آمـد. بخـش مـدرن مثـل زمـان شـاه اجـازه داشـت 
کارگزار، آن هم در سـطوح پایینی و حداکثر میانی، تحویل دسـتگاه دهد اما اجازه 
تیپ هـای  شـد.  تکه تکـه  متوسـط  طبقـه ی  بخواهـد.  سیاسـی  مشـارکت  نداشـت 
عامـل  بـاالی  وزن  بـه  نظـر  بـا  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  برآمدنـد.  آن  دل  از  مختلفـی 
سیاسـت در روندهـای اجتماعـی در ایـران بایـد بـرای دسـته بندی آنهـا نسبت شـان 
را بـا حکومـت اصـل قـرار داد. امـا ایـن تقسـیم بندی تصویـر نادرسـتی بـه دسـت 
می دهـد اگـر مبنـای آن سـه گانه ی همدسـتی بـا حکومـت، مخالفـت بـا آن و حالـت 
میانـی باشـد. واقعیـت همـواره پیچیده تـر اسـت. مثـالً چنیـن نیسـت کـه مخالفـت 
در میـان مدرن تریـن الیه هـا بیشـتر باشـد. جوانانـی کـه در دهـه ی نخسـت برقـراری 
بودنـد  از خانواده هایـی  برخاسـتند، چـه بسـا  آن  بـا  بـه مقابلـه  جمهـوری اسـالمی 

تـازه متجـدد شـده یـا حتـا بـه نسـبت سـنتی.

نمی شـود.  سـاری  و  جـاری  مسـتقیم  صـورت  بـه  معمـوالً  سیاسـی  تصمیم گیـری 
اجتماعـی،  زیرسیسـتم های  درونـی  پویـش  منفعت هـا،  رابطه هـا،  فرهنـگ، 
جریـان  در  کـه  درمـی آورد  صورتـی  بـه  را   )communication( همرسـانش 
اصلـی.  منظـور  بـا  متفـاوت  می یابـد  معنایـی  مقصـد  در  فرمانـی  و  پیـام  هـر  آن 
ایـران  در  اجتماعـی  زیرسیسـتم های  میـان  رابطه هـای  در  معنایـی  دگرگشـت 
بد-رسانشـی  و  به هم ریختگـی  اسـت.  متعـارف  حـد  از  شـدیدتر  بسـی  امـروز 
)miscommunication( سیسـتماتیک را بایـد در نظـر گیریـم، آنـگاه کـه موضـوع 
تأثیـر قطـب قـدرت بـر تعییـن جایگاه هـای اجتماعـی را بررسـی می کنیـم. در همیـن 
رابطـه بایـد بـه محدودیت هـای اعمـال قـدرت و تأثیرگـذاری از سـوی زیرسیسـتم 
قـوی  دارای سـنت  و  مـدرن  بـه نسـبت  یـک جامعـه ی ۸۴ میلیونـی  سیاسـت در 
حکومت ناپذیـری در عیـن سـکوت و تبعیـت هـم بایـد توجـه کنیـم. ذکـر و تکـرار 
ایـن گونـه نکته هـا بـرای اجتنـاب از غلـو در توضیـح هـر پدیـده ی اجتماعـی بـا ارجـاع 
اینهـا  بـه تصمیمـی و حرکتـی در دسـتگاه حکمرانـی اسـت. همـه ی  آن  مسـتقیم 
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در مـورد طبقـه ی متوسـط بـه ایـن معناسـت کـه تیپولـوژی آن را نبایـد تنهـا محـدود 
کـرد بـه نـوع نـگاه آن بـه حکومـت و گمـان کـرد پاییـن و بـاالی آن بـر اسـاس میـزان 

می شـود. تعییـن  وابسـتگی 

اسـت.  کالن  صـورت  بـه  طبقـات  و  اقتصـاد  بـر  حکومـت  سیاسـت های  تأثیـر 
نظـام  تـا  می گـذارد  تأثیـر  بیشـتر  متوسـط  طبقـه ی  قشـربندی  بـر  کالن  سیاسـت 
گزینشـی و ترجیحـی ای کـه بـرای بـاال کشـیدن افـراد یـا جلوگیـری از بـاال آمـدن آنـان 
از  بایـد مجموعـه ای  تیپولـوژی طبقـه ی متوسـط  بـرای  پایـه  ایـن  بـر  اسـت.  برقـرار 
عامل هـا را در نظـر گرفـت و تنهـا عامـل نـوع رابطـه بـا حکومـت را مبنـا قـرار نـداد. از 
نظـر جایـگاه در مراتـب برخـورداری در مـورد کل طبقـه توجـه بـه وضعیـت عمومـی 

دارد. اولویـت  دولـت،  اقتصـادی کالن  و سیاسـت های  اقتصـاد 

الیه های فقیر طبقه ی متوسط

آن  از  حاکـی  همـه  کیفـی  توصیف هـای  و  آمـار  بـر  متکـی  اقتصـادی  بررسـی های 
هسـتند کـه از دهـه ی ۱۳۸۰، به ویـژه در اواخـر آن، بـا وخیـم  شـدن وضـع اقتصـاد 
بـر اثـر سـاختارهای معیـوب، مدیریـت بـد، فسـاد و تحریم هـای بین المللـِی پیامـد 
برنامـه ی هسـته ای و مخـارج فزاینـده ی  دسـتگاه نظامـی و امنیتـی از جملـه بـرای 
دخالـت در منطقـه، وضـع طبقـه ی متوسـط هـم بـد شـد. طبعـاً فشـار اصلـی روی 

آمـد.  الیه هـای زیریـن آن 

اسـاس برنامـه ی حکومـت در رویارویـی بـا کمبـود بودجـه ایـن شـد: کم تـر بدهـد، 
بیشـتر بگیـرد. کـم ارزش کـردن پـول رایـج کشـور مظهـر و محمـِل اصلـِی سیاسـت 
کم تـر دادن اسـت. پرداختی هـا بـه مسـتمری بگیران کم تـر می شـود. از طـرف دیگـر 
مقررات زدایـی می کننـد. بنگاه هـای دولتـی مرتبـط بـا بخـش کشـاورزی، محصولـی 
را کـه دهقـان افـزون بـر نیـاز مصـرف خـود تولیـد کـرده، ارزان تـر از آنـی می خرنـد 
می کننـد  اسـتخدام  کم تـر  دولتـی  دسـتگاه های  باشـد.  تـورم  جبران کننـده ی  کـه 
شـرکت های  واسـطه ی  بـه  یـا  موقـت  قراردادهـای  دادن  بـا  را  خـود  نیازهـای  و 
بـاال  تـورم  بـا  متناسـب  را  دسـتمزدها  حداقـل  می سـازند.  برطـرف  پیمـان کاری 
بیشـتر  پیـش نمی برنـد؛  نیـاز مناطـق  بـا  را متناسـب  نمی برنـد. طرح هـای عمرانـی 

می اندیشـند. طرح هـا  امنیتـی  و  پولـی  بـازده  بـه 

تـا  را  گرفتـن«  دادن−بیشـتر  »کم تـر  سـرمایه دارانه ی  اساسـی  اصـل  دولـت  وقتـی 
اجتماعـی  نظـام  کلیـت  در  قـرار  دهـد، طبعـاً  برنامه هایـش  مبنـای  نهایـت ممکـن 
کـه  اسـت  چنیـن  می شـود.۱۰  کشـیده  افـراط  بـه  اصـل  کاربسـت  سـرمایه دارانه 
اسـم  بـه  چیـزی  می شـود،  گذاشـته  کنـار  کار  قانـون  مـوارد  بسـیاری  در  می بینیـم 
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سـپرده  پیمـان کاران  دسـت  بـه  کارهـا  بسـیاری  می گـردد،  بی معنـا  کاری  قـرارداد 
می شـود، جزایـری بـه نـام »مناطـق آزاد« درسـت می شـوند کـه شـاخص اول آنهـا 
آزاد بـودن از قانـون اسـت، حتـا قانونـی کـه حکومـت، گذارنـده ی آن اسـت. نـرخ 
اسـتثمار در ایـران بـه ویـژه در ۱۵ سـاله ی گذشـته مـدام بـاال رفتـه اسـت. پاییـن 
بایـد بیشـتر کار کنـد تـا قـدرت و ثـروت بـاال افـزون شـود یـا دسـت کم ثبـات داشـته 

باشـد.

بحـران  یـک  بطـن  در  گرفتـن«  بیشـتر   – دادن  »کم تـر  سیاسـت  مسـتقیم  تأثیـر 
اسـت.  متوسـط  طبقـه ی  زیریـن  الیه هـای  فقیرسـازی  اقتصـادی،  سـاختاری 
مختصـات طبقاتـی قشـر فقیـر بخـش میانـی جامعـه را ایـن گونـه می توانیـم تعییـن 

: کنیـم

اصـل  کاربسـت  تشـدید  مسـتقیم  محصـول  فقیـر  قشـر  دامنـه ی  گرفتـن  وسـعت 
طبقـه ی  از  الیـه  ای  اسـت.  گرفتـن«  بیشـتر   – دادن  »کمتـر  سـرمایه دارانه ی 
متوسـط در وضعیـت عینـی طبقـه ی کارگـر قـرار می گیـرد: فـردی کـه از ایـن الیـه 
و  فرهنگـش  تخصصـش،  مدرکـش،  بدهـد.  کامـل  اسـتثمار  بـه  تـن  بایـد  اسـت، 
او  عینـی  وضعیـت  در  چیـزی  اسـت،  متوسـط  طبقـه ی  از  احیانـاً  تبـارش  اینکـه 
تغییـر نمی دهـد. اگـر جوانانـی از میـان الیـه اصـرار کننـد کـه توانایی هایـی متمایـز 
مـدرک  بدهنـد.  از دسـت  را  کار  یافتـن  اسـت شـانس  دارنـد، ممکـن  کارگـران  از 
بـه  را  فـرد  بخش هـای خدمـات  در  پیشـتر  دبیرسـتان،  دیپلـم  از  باالتـر  تحصیلـی 
رده ای همتـراز بـا سـرکارگر یـا باالتـر می رسـاند. امـا اکنـون مـدرک هـم دچـار تـورم 
بـه دانشـگاه کاسـتی  یافتـن  ایـن رو شـوق راه  از  شـده و کـم ارزش گشـته اسـت، 
گرفتـه اسـت.۱۱ الیه هـای فقیـر طبقـه ی میانـی آن الیه  هایـی هسـتند کـه آحـاد آنهـا 
بتواننـد  و  یابنـد  ارتقـا  قـدرت  مناسـبات  در  آنکـه  بـرای  دارنـد  را  شـانس  کم تریـن 

باشـند. داشـته  زیردسـت 

الیـه ای  بـه  نظـر  معمـوالً  مـی رود  سـخن  متوسـط  طبقـه ی  فقیـر  قشـر  از  وقتـی 
فقیرشـده اسـت، نـه گروهـی از افـراد کـه از پاییـن بـه بـاال حرکـت می کننـد و اینـک 
در آسـتانه ورود بـه بخـش میانـی جامعـه بـه لحـاظ برخـورداری هسـتند. در ایـران 
و  شـدن  فقیـر  اسـت،  بـوده  مطـرح  بـودن  فقیـر  بـه صـورت  عمدتـاً  فقیـر  مسـئله 
فقیرتـر شـدن در دو دهـه ی اخیـر اسـت کـه موضـوع طـرح و بحـث هـرروزه اسـت. 

در  دولتـی  مؤسسـه های  و  ایـران  داخـل  رسـانه های  در  آمـاری  رایـج  بررسـی های 
را  جامعـه  جهانـی،  متعـارف  طبقه بندی هـای  از  پیـروی  بـه  گذشـته،  سـاله  بیسـت 
آنهـا بازمی نماینـد. تصویـری  بـه ده بخـش تقسـیم کـرده و توزیـع درآمـد را میـان 
بـه ایـن  کـه میانگیـن آمـار و ارقـام در سـال های اخیـر بـه دسـت می دهـد حـدوداً 
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صـورت اسـت: در نیمـه ی دهـه ی ۱۳۹۰ بـه شـش دهـک پایینـی در مجمـوع  ۳۰ 
اسـت.  ۵,۵ درصـد  پایینـی حـدود  دو دهـک  ملـی می رسـد. سـهم  درآمـد  درصـد 
ثروتمندتریـن دهـک در سـال های اخیـر حـدودا ۱۴ برابـر فقیرتریـن دهـک درآمـد 
داشـته اسـت.۱2 در طـول دو سـال ۱۳۹۶ تـا ۱۳۹۸ شـاخص خـط فقـر مطلـق بـه ۳۰ 
درصـد رسـیده اسـت. طبـق همیـن بررسـی جمعیـت زیـر خـط فقـر مطلـق از سـال 
۹2 تـا ۹۶ بـه ۱۵ درصـد رسـیده بـود، امـا از سـال ۹۶ تـا ۹۸ بـه ۳۰ درصـد افزایـش 
یافتـه اسـت. ۱۳ در یـک بررسـی در رابطـه بـا خـط فقـر نسـبی − کـه تعریـف می شـود 
از بقیـه ی جمعیـت کـه درآمدشـان  افـراد  از  بـه عنـوان خـط جداکننـده ی گروهـی 
کمتـر از یـک دوم میانـه درآمـدی باشـد − گفتـه شـده کـه  در سـال ۱۳۹۷ تعـداد 
خانوارهایـی کـه زیـر ایـن خـط قـرار می گیرنـد، حـدود 2۴ درصـد خانوارهـای جامعـه 
هسـتند. در سـال های بعـد وضـع بدتـر شـده اسـت. گزارشـی کـه بـا عنـوان »پایـش 
منتشـر   ۱۴۰۰ تابسـتان  در  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  سـوی  از  فقـر«  
بـا  از آن اسـت کـه در سـال ۱۳۹۹ خـط فقـر سـرانه به طـور متوسـط  شـد، حاکـی 
۳۸ درصـد رشـد نسـبت بـه سـال قبـل از آن، بـه یـک میلیـون و 2۵۴ هـزار تومـان 
رسـیده اسـت. داده هـای هزینـه و درآمـد، در ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه در 

سـال ۱۳۹۸ یک سـوم خانوارهـای ایرانـی در زیـر خـط فقـر قـرار داشـته اند.۱۴

کـه فقیـر شـدن  نظـر می رسـد  بـه  ایـن دسـت  از  آمـاری ای  بررسـی های  پایـه ی  بـر 
و فقیرتـر شـدن رخـدادی باشـد در شـش دهـک پایینـی، امـا در دهک هـای سـوم 
تـا ششـم پدیـده ای متأخرتـر اسـت. اگـر ایـن برداشـت درسـت باشـد کـه طبقـه ی 
فقیـر  رخـداد  کانـون  می دهـد،  تشـکیل  را  جمعیـت  درصـد   ۳۵ حـدود  متوسـط 
شـدن، دهـک  پنجـم و ششـم اسـت، کانـون رخـداد فقیرتـر شـدن، یعنـی از وضـع 
بـد بـه بدتـر گـذار کـردن، دهـک  چهـارم اسـت. وضـع در دهک هـای یـک تـا سـه 

اسـت. بـد  کامـالً 

اسـت.  قـدرت خریـد  بـر سـنجش  اساسـا مبتنـی  ایـران  در  فقـر  نحـوه ی سـنجش 
اینکـه چـه کاالهایـی را بتـوان خریـد و بـه چـه میزانـی تعیین کننـده می شـود بـرای 
جایـگاه فـرد روی محـور برخـورداری. همیـن امـر اجـازه می دهـد آمارهـای متعـددی 
داده شـود و چـه بسـا خصلـت طبقاتـی قضیـه و ربـط مسـئله بـه سـاختار کلـی نظـام 
بگذاریـم،  معیـار  را  زیسـتی  اساسـی  مسـائل  حـل  در  توانایـی  اگـر  نشـود.  دیـده 
مسـائل  ایـن  از  کمینـه ای  فهرسـت  شـد.۱۵  خواهیـم  مواجـه  دقیق تـر  تصویـری  بـا 
سـالمت،  بیمـه ی  از  برخـورداری  مناسـب؛  مسـکن  از  برخـورداری  هسـتند:  اینهـا 
بازنشسـتگی و از کارافتادگـی؛ برخـورداری از امـکان آمـوزش عمومـی و تخصصـی؛ 
امـکان شـغل یابی و بـرآورده کـردن نیازهـای اساسـی خـورد و خـوراک از راه دسـتمزد 
امـا  آخـر  ازکارافتادگـی و کمـک دولتـی؛ و در  بازنشسـتگی و  بـر حقـوق  اتـکا  بـا  یـا 
نـه کم اهمیت تـر: امـکان طـرح مشـکالت خـود و تشـکل یابی بـرای پیگیـری آنهـا. 
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بـه محدودیـت و  ایـن موضوع هـا فقیـر شـدن رخـدادی اسـت مربـوط  بـه  بـا نظـر 
خواسـته های  بـرآوردن  جهـت  در  اراده  اعمـال  و  مشـکالت  طـرح  در  محرومیـت 
و  گرانـی  و  بیـکاری، کمبـود  تأمینـی،  فروپاشـی سیسـتم  یـا  اساسـی خـود، ضعـف 

تـورم. 

سیاسـی،  محرومیـت  برمی گـردد:  دوگانـه  محرومیـت  یـک  بـه  فقـر  نهایـت،  در 
بـه  نظـر  بـا  دوگانـه  محرومیـت  ایـن  از  مشـخص  تصـوری  اقتصـادی.  محرومیـت 
ماتریـس اجتماعـی بـه دسـت می آیـد. چهـار عامـل و جنبـه ی محرومیـت برجسـتگی 

بنـد:  می یا

۱( مشـخص اسـت کـه محرومیـت طبقاتـی اسـت، محرومیـت نابرخـورداری اسـت. 
محـور عمـودی مراتـب طبقاتـی، از بـاال بـه پاییـن بـه جایـی می رسـد کـه محرومیـت 

شـروع می شـود، و از جایـی بـه بعـد محرومیـت مطلـق می گـردد. 

2( محور عمودی راسـت و مسـتقیم رو به باال نمی رود، شـیبی دارد به سـوی کانون 
قـدرت کـه جـای آن را در بخـش سـمت راسـت باالیـی ماتریـس مشـخص کردیـم. 
تمایل به سمت کانون قدرت بیشتر می شود، یعنی اینکه مدام عده ی محدودتری 
می تواننـد خواسـت خـود را از طریـق سـازوکار قـدرت پیـش برنـد. تأثیرگـذاری مـردم 
بـر روندهـای سیاسـی کمتـر و کمتـر می شـود. پی آمـد تأثیرگـذاری کمتـر فقـر بیشـتر 

است.

محرومیـت،   )۳
جنسـیت  دارای 
بیـکاری  اسـت. 
دامنگیـر  ابتـدا 
می شـود.  زنـان 
اسـت  فقیـر  زن 
آنجایـی هـم کـه بـه 
اجبـار وابسـته و در 
اسـت  خانـواده ای 
سـفره اش  کـه 
نیسـت.  خالـی 
محرومیـت  فشـار 
بـر  هـم  سیاسـی 
روی زنـان به مراتـب 
مـردان  از  بیشـتر 
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 . سـت ا

۴( محرومیـت توزیـع جغرافیایـی و قومـی دارد۱۶ و بـه دوری و نزدیکـی عقیدتـی و 
فرهنگـی و منشـی بـه نظـام قـدرت هـم وابسـته اسـت. هـر چـه فاصلـه بـا ارزش های 
ایـن  از  بیشـتر می شـود. بخشـی  احتمـال محرومیـت هـم  بیشـتر می شـود،  نظـام 
محرومیـت تاریخـی اسـت، در ادامـه ی تبعیضـی اسـت کـه در دوره ی پهلـوی هـم 
وجـود داشـته اسـت، در تـداوم تبعیـض قومـی اسـت و نیـز برآمـده از یـک برنامـه ی 
توسـعه بر پایه مقتضیات قدرت و خواسـته های طبقه ی حاکم اسـت. این برنامه ی 
توسـعه ی اقتدارگرا-طبقاتی باعث می شـود که برخی مناطق به حاشـیه رانده شـوند 

و فقـط از نظـر امنیتـی بـرای مرکـز قابـل توجـه باشـند.

همـه ی اینهـا را اگـر دوبـاره بـا هـم جمـع کنیـم، فقـر را محصـول یـک نظـام طبقاتـی 
می بینیـم کـه کانـون قـدرت در آن از منافـع اقتـدار عمـل می کنـد و جنـس اقتـدار 

در آن برقـراری و تحکیـم  تبعیـض جنسـیتی-عقیدتی-قومی را ایجـاب می کنـد.

یـک  اسـت.  گرفتـن«  »بیشـتر  و  دادن«  »کمتـر  دولـت  سیاسـت  اسـاس  گفتیـم 
کانـال اصلـی ایـن سیاسـت افـزودن بـر نقدینگـی و بـه بیانـی دیگـر تورم زایـی اسـت. 
مـردم مزدگیـر بـه ریـال دریافـت می کننـد و بـه دالر معـادل ریالـی آن را می پردازنـد. 
یـورو، معیـار اصلـی سـنجش در مناسـبات کاالیـی و  بـه ویـژه دالر و  ارز خارجـی، 
فرهنگـی اسـت کـه کاالمحـور شـده اسـت. ایـران هیـچ گاه ایـن گونـه »آمریکایـی« 
نبـوده  کـه اکنـون هسـت، بـه ایـن دلیـل سـاده کـه دالر اول و آخـر هـر محاسـبه 
در سـطح  خُـرد،  در سـطح  بلکـه  در سـطح کالن،  نـه  هـم  آن  اسـت،  نقشـه ای  و 
روزمـره، نـه در بانـک و بـورس، بلکـه حتـا در روسـتا. مریـوان، اکنـون تنهـا جایـی 
دور در قلـب کردسـتان نیسـت، یکـی از مراکـز خریـد و فـروش دالر اسـت. تهرانـی 
سـلیمانیه  واسـطه های  بـا  را  خـود  مریوانـی  می پرسـد،  مریـوان  دالر  بهـای  از  هـم 
ایـن هـم  لنـدن و نیویـورک.  بـا دوبـی و  و بغـداد تنظیـم می کننـد و آن واسـطه ها 

اسـت.  جهانی شـدن 

قـرن  از  جهانـی  دسـت کم  روندهـای  بـه  ایرانـی  جامعـه ی  سرنوشـت  گره خوردگـی 
می شـد  مربـوط  خارجـی  قـوای  بـا  برخـورد  بـه  آنچـه  اسـت.  شـده  قطعـی  نوزدهـم 
و بعـداً موضـوع سیاسـت خارجـی و تجـارت خارجـی و دخالـت خارجیـان در ایـران 
تقابلـی وارِ  دوگانـه ی  از  گام  بـه  گام  بعـد  بـه  بیسـتم  قـرن  دوم  نیمـه ی  از  شـد، 
رابطـه ای  نـوع  از  بـرای هیـچ کشـوری  دیگـر  بـا جهـان  رابطـه  آمـد.  بیـرون  ما-آنـان 
نیسـت کـه در تئـوری سیسـتم بـه صـورت رابطـه ی سیسـتم-محیط تصـور می شـود.  
کـه  دارد  معنـا  حـدی  تـا  خودسـامانی(  خودپویـی،  )خودآفرینـی،   Autopoiesis
بـه  نمی تـوان  دیگـر  هـم  را  ایـران  جامعـه ی  باشـد.  داشـته  معنـا  )خـود(   -Auto
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صـورت یـک ظـرف بسـته قلمـداد کـرد و روندهـای آن را بـا کمـک جامعه شناسـی 
متناسـب بـا ایـن تصـور توضیـح داد.۱۷ مسـئله ی فقـر یـک مسـئله ی جهانـی اسـت. 
شـدن  فقیـر  و  می رسـد  ایـران  چـون  کشـوری  بـه  آن  از  سـهمی  چـه  کـه  ایـن  امـا 
بخش هایـی از مـردم آن چگونـه و در چـه وسـعتی صـورت می گیـرد، تـا حـد زیـادی 

اسـت. درونـی  رخدادهـای  تابـع 

از زمـان بحـران جهانـی نفـت خودپویـی سیسـتمی ایـران، در آن حـدی کـه پیش تـر 
معنایـی داشـت، از روال خـارج شـد. گردونـه شـتابی گرفـت کـه پیـچ و مهـره اش 
انقـالب  ریخـت.  هـم  در  سـرانجام  نداشـتند.  را  آن  از  حاصـل  تنش هـای  طاقـت 
ایـران زمینـه ای گلوبـال داشـت. نیـروی اصلـی رهبـری کننـده ی ایـن انقـالب صـالی 
گلوبـال  »خویـش«  ایـن  حـال  همـان  در  امـا  سـرمی داد،  »خویـش«  بـه  بازگشـت 
تعریـف شـد، گلوبـال اسـالمی. حفـظ خـود و افـزودن بـر اقتـدار خـود باعـث شـد 
کـه حکومـت بـه برنامـه ی هسـته ای و موشـکی و گسـترش نفـوذ خـود در منطقـه 
رو آورد. سیاسـت حفـظ خـود حکومـت ایـران، بـه مسـئله ای جهانـی تبدیـل شـد. 
جهانی شـدن در مرحلـه ی جدیـد شـتاب گرفته اش بـرای جامعـه ی ایـران بـه صـورت 
ویـژه ای درآمـد. تنش هـای سیاسـی در آن بازتـاب خردکننـده ای یافـت. غنی سـازی 
اورانیـوم منجـر بـه فقیرسـازی شـد. خـط فقـر مـدام باالتـر آمد و بخش های بیشـتری 
از طبقـه ی متوسـط را بـه زیـر خـود کشـید. در همیـن دوره بعـد جهانـی مسـئله ی 
محیـط زیسـت آشـکارتر شـد. حکومـت امـا برنامـه ی توسـعه ای را پیـش بـرد کـه بـر 
یافـت. کمبـود آب جماعت هـای  تـازه ای  افـزود. فقیرسـازی موتـور  آبـی  تنش هـای 
روسـتایی را در برخـی مناطـق فرومی پاشـاند. قشـر میانه حـال دهقانـی هـم در خطـر 

خانه خرابـی قـرار دارد. میـزان مهاجـرت درونـی و رو بـه بیـرون شـدت می گیـرد.

مهاجـرت در مرحلـه ی کنونـی مهـم جهانی شـدن دیگـر معنـای سـاده ی گذشـته ی 
خـود را نـدارد کـه از جایـی بـه جـای دیگـری رفتـن بـود. اکنـون بایـد بـودن در زمـان-
مکان هـای مختلـف از جملـه در شـکل مجـازی را جایگزیـن آن کـرد. بیـش از ۵ 
میـان  در  ویـژه  بـه  بسـیاری،  زندگـی می کننـد.  از کشـور  خـارج  در  ایرانـی  میلیـون 
ایـران  از  آرزوی رفتـن  از جملـه جوانـان الیه هـای فقیـر طبقـه ی متوسـط  جوانـان، 
آنجـا  از  می خواهـد  دلمـان  یـا  می رویـم  آن  از  کـه  اسـت  جایـی  ایـران  دارنـد.  را 
آن  بـه  اینترنـت  جهانـی  شـبکه  مجـازی  راه هـای  طریـق  از  می رویـم  وقتـی  برویـم؛ 
بازمی گردیـم و زمانـی هـم کـه نرفته ایـم بـرای آن کـه خبـر بگیریـم در اطرافمـان چـه 
ُـکال )local( در یـک متـن  ل می گـذرد بـه دنیـای مجـازی رو می آوریـم. ایـن ایـراِن 
ایـراِن محلـی  اسـت.  و جهانـی  ایـران همزمـان محلـی  اسـت.  گرفتـه  قـرار  گلوبـال 
فقیـر و اسـتبدادزده و گرفتـار سـنت و مذهـب اسـت، ایـراِن جهانـی مترقـی و موفـق 
اسـت. آن یکـی مقیـد بـه مـکان اسـت، ایـن یکـی وصـل بـه زمـان. آن یکـی توقـف 
الگوهـای  بـه  را  خـود  جهانـی،  ایـران  شـهروند  مـی رود.۱۸   یکـی  ایـن  اسـت،  کـرده 
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بـا ناسیونالیسـم او و  ایـن منافاتـی  طبقـه ی متوسـط گلوبـال انطبـاق داده اسـت. 
متوسـط  طبقـه ی  نـدارد.  ایرانـی  زندگـی  از  آرمانی شـده  جنبه هایـی  بـه  عالقـه اش 
ایرانـی سـاکن محـل بـا چهـره ای از طبقـه ی متوسـط گلوبـال رویـارو می شـود کـه بـه 
زبـان خـود او سـخن می گویـد. تـا حـدود سـه دهـه پیـش چنیـن نبـود. هـم محـور 
شـدن دالر، و هـم خطـاب ایرانـی گلوبـال سـوژه ی محلـی را دگرگـون کـرده اسـت. 

انقـالب می شـناختیم. از  آنـی نیسـت کـه پیـش  ایـن سـوژه 

بـرای نشـان دادن ویژگی هـای ایـن سـوژه، ضمـن توجـه ویـژه بـه الیه هـای فقیرشـده 
لـوکال حرکـت  ایـران  و فقیرشـونده ی طبقـه ی متوسـط از درون فضـای اجتماعـی 

می کنیـم و خـود بـه خـود در جایـی بـه ایـران گلوبـال هـم می رسـیم.

 در بـاال تحلیل مـان مارکسـی-وبری بـود. تحلیـل را بـا نظـر بـه ماتریـس اجتماعـی 
را  جامعـه  کـه  جامعه شناسـی  ای  از  کردیـم  کوشـش  آن  از  پـس  بردیـم،  پیـش 
»ملـی« و بـه صـورت محوطـه ای در مجمـوع بسـته می بینـد، فاصلـه گیریـم و ایـران 
لوکال-گلوبـال  ایـران  ایـن  جهان هـای  می خواهیـم  اینـک  ببینیـم.  هـم  فرامـرزی  را 
)درون مرزی−فرامـرزی( را بررسـی کنیـم. رویکـرد ایـن بخـش پدیدارشناسـانه اسـت.

تحلیل زیست جهان

در بـاال گفتیـم کـه سـوژه ی محلـی دگرگـون  شـده اسـت و ایـن سـوژه دیگـر آنـی 
یـک سـوژ ه ی  آن هنـگام  نـه  البتـه  انقـالب می شـناختیمش.  از  پیـش  کـه  نیسـت 
یگانـه داشـتیم، نـه اکنـون. تیپ هـای مختلفـی داشـتیم و داریم. بهتر اسـت بگوییم 
منطق های سـوژگی دگرگون شـده اند. سـوژه بی جهان نیسـت، همواره سـوژه ی یک 
جهان اسـت، و جهان یک شـبکه اسـت، یک شـبکه »برای«: هر چیزی برای چیزی 
اسـت.۱۹ نظـم »بـرای« در ایـران پیـش از انقـالب بـه هـم خـورده بود. روسـتایی ای که 
ده را رها می کرد و به حاشیه شهر پناه می برد، از جهانی که در آن می دانست هر 
چیزی »برای« چیسـت، وارد جهانی می شـد که با مربوطیت های دیگری مشـخص 
می شـد. اینجـا بـا تغییـر مربوطیـت یـک گسسـت معنایـی پدیـد می آمـد.2۰ آنچـه در 
حـوزه ی فرهنـگ سـنت گرایی اش می نامیـم بـا یـک نوسـتالژی معنایـی همراه اسـت. 
نوسـتالژی، حـس ناامنـی در جهـان موجـود اسـت و میـل بـه بازگشـت بـه آنچـه بـوده 
اسـت.  بازگشـت حقیقـی ممکـن نیسـت، امـا در میـان آشـفتگی ها و گسسـتگی ها 
در شـبکه ی »بـرای« جایـی باثبـات و بامعنـا جسـته می شـود. ایـن پدیـده همـواره 
وجـود داشـته و آرام بخـش اسـت.2۱ ناآرامـی ایجـاد می کنـد وقتی به صورت سیاسـت 
بـه قـدرت می تـوان همـه چیـز  اراده  بـا  ایـن گمـان را برمی انگیـزد کـه  درمی آیـد و 
را در ادامـه ی آن شـبکه ی بسـامان »بـرای« قـرار داد و جهـان را معنامنـد کـرد. بـا 
این نوسـتالژی سیاسـی اسـطوره وارد عرصه ی دولت می شـود. تراژدی سـنت گرایی 
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دلبسـته بـه دولت مـداری ایـن بـود کـه بـرای نجـات زیسـت جهان سـنتی بـه سیسـتم 
گاه نبـود. متوسـل شـد و بـه نقـش خُردکننـده ی سیسـتم آ

در ایـران، تـا زمانـی کـه همـه چیـز در هـم بریـزد، جهـان در مجمـوع منظـم بـود. حتـا 
آنجایـی کـه بحـران گـذار از یـک صورت بنـدی اجتماعـی بـه یـک صورت بنـدی دیگـر 
وجـود داشـت. ترس هـا و تهدیدهـا و ناکامی هـا هـم چارچـوب معینـی داشـتند. از 
یـا »چـرا« و هـم »بـرای« قاعده مندی هـای  اینکـه: هـم »از چـه رو«  بـرای  چـه رو/ 
شـاخصی داشـتند، و همیـن کنش هـا را بامعنـا می کـرد. می شـد »از چـه رو« را بـه 
»بـرای اینکـه« بـا نقشـه بـه هـم پیونـد داد. نقشـه، معنـای خـود را بـه تک کنش هـا 
تسـری مـی داد. هـم سیسـتم مسـتقر بـرای خـود برنامـه داشـت، و هـم مخالفـان 

آن.

را  معینـی  مسـیرهای  اینکـه،  بـرای  رو/  چـه  از  ایـران  متوسـط  طبقـه ی  میـان  در 
می خـورد  گـره  ارتقـا  احیانـاً  و  طبقاتـی  موقعیـت  حفـظ  می گشـود.  افـراد  روی  بـه 
بـه کسـب داشـته ی فرهنگـی بـه صـورت کسـب مـدرک تحصیلـی و تخصـص. از 
بـرای  بـود.  خوانـدن  درس  چیـزی شـدن  شـرط  طبقـه  ایـن  اعضـای  اکثریـت  دیـد 
چیـزی شـدن  به عنـوان ارزشـی طبقاتـی می شـد نقشـه ریخـت و ایـن نقشـه چنـدان 
پیچیـده نبـود. چـرا ایـن کار را کـردی؟ چـون االن وضـع ایـن اسـت و مـن می خواهـم 
مسـکن  داشـتن  خـوب،  نسـبت  بـه  درآمـدی  داشـتن  ایـده آل  سـه  اگـر  شـود.  آن 
شـخصی، و داشـتن اتوموبیـل را در نظـر گیریـم، سـه ایده آلـی را کـه دسـت یابـی 
بـه آنهـا در همـه ی جهـان شـاخص داشـتن جایـی در میـان طبقـه ی متوسـط اسـت، 
هـر سـه را بـه نسـبت در دسـترس می بینیـم. در مسـیر دسـت یابی بـه ایـن هدف هـا 
در اواخـر دهـه ی ۱۳۴۰ و اوایـل دهـه ی ۱۳۵۰ عامل هـای خـارج از اختیـار کـم شـده 
بودنـد. حسـی عمومـی وجـود داشـت کـه وضـع می توانـد بهتـر شـود. انقـالب ۱۳۵۷ 
بـرای همـه ی طبقـات شـرکت کننـده در آن انقـالب امیـد بـود، نـه عصیانـی از سـر 

ناامیـدی.

پـس از انقـالب همـه چیـز بـه هـم ریخـت. ابتـدا مجموعـه ای از آزادی هـای اجتماعی 
باعـث  تـازه ای  قـدرت  اجتماعـی و سیاسـت های حمایتـی  پویـش  رفـت.  از دسـت 
از  عمومـی  وضـع  شـود.  افـزوده  متوسـط  طبقـه ی  بـه  الیه هـای جدیـدی  کـه  شـد 
نظـر ریسـک سـقوط تـا اواسـط دهـه ی ۱۳۸۰ چنـدان بـد نشـد، امـا منطـق صعـود 
پیچیده تـر گردیـد. پیـش از انقـالب در منطـق چرا/چـوِن زندگـی عمومـی طبقـه  ی 
متوسـط در نظـر گرفتـن قـدرت حاکـم در همـه جـا و در همـه حـال اجتناب ناپذیـر 
»بـرای  چـون  بـود  چیـزی  »چـرا«  پاسـخ  کـه  موردهایـی  بـه  برخـورد  می شـد  نبـود. 
گرفتن آن پسـت مجبور بودم عضو حزب رسـتاخیر شـوم«، »خودم را شاهدوسـت 
جلـوه دهـم«، »یـا همـکاری بـا سـاواک را بپذیـرم«. بـه عبـارت دیگـر رژیـم کم تـر در 
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الیـه سـمت  بـرای منتهـا  بـرای زندگـی منظـور می شـد، مگـر  چارچـوب نقشـه ریزی 
چـپ و سـمت راسـت در ماتریـس اجتماعـی. سـمت چـپ در موضـع درگیـری بود و 
سـمت راسـت در موضـع حمایـت فعـال. برخـورد عمومـی طبقـه ی متوسـط بـا رژیـم 

در عرصـه ی فرهنـگ بـود و اندیشـه بـر خواسـت مشـارکت سیاسـی. 

بـر  جایگاه هـا  ارزش  اجتماعـی  ماتریـس  در  دگرگـون شـد.  وضـع  انقـالب  از  پـس 
روی محـور افقـی تغییـر کـرد. حـاال هـر کـس بـه سـمت راسـت یعنـی محـل تمرکـز 
نیـروی جاذبـه ی قـدرت نزدیک تـر بـود، شـانس بیشـتری بـرای ارتقـای جایـگاه خـود 
انقـالب  از  پیـش  کـه  گفتیـم  داشـت.  اجتماعـی  ماتریـس  روی محـور عمـودی  بـر 
بـرای گرفتـن پسـت و مقـام. امـا  بـا رژیـم  بـه مـورد همـکاری  کم تـر برمی خوردیـم 
پـس از انقـالب منطـق چرا/چـون چنـان دگرگـون شـد و زیـر سـلطه ی حکومـت و 
ایدئولـوژی آن قـرار گرفـت کـه حتـا توضیح دهنـده  ی پوشـش و طـرز گفتـار و رفتـار 
افـراد هـم شـد. جهـان معنـای دیگـری یافـت. نظـام مربوطیـت )مربوط بـودن چیزها 
داشـتن  )مثـال  می نمـود  بی ربـط  آنچـه  بـود.  شـده  دگرگـون  یکدیگـر(  بـه  امـور  و 
حجـاب یـا ریـش بـرای گرفتـن یـک پسـت( اکنـون دارای ربطـی قـوی بـود.  در مـورد 
آغازیـن  جملـه ی  ایـن  حاکـم  طبقـه ی  کلیـت  و  متوسـط  طبقـه ی  باالیـی  الیه هـای 
رمـان آنارکارنینـای تولسـتوی در مجمـوع صـادق اسـت: »خانواده هـای خوشـبخت 
بـه شـیوه ی خـود بدبخـت  امـا هـر خانـواده  ی بدبختـی  همـه شـبیه هـم هسـتند؛ 
آن  بـا  همدسـتی  رژیـم،  از  تبعیـت  طبقاتـی،  خوشـبختِی  اصلـی  شـیوه ی  اسـت.« 
یـا دسـت کـم انطبـاق زرنگانـه ی خـود بـه مقتضیـات ارتقـا در نظـم موجـود اسـت.

درسـتی  وجـود  بـا  اسـت.«  بدبخـت  خـود  شـیوه ی  بـه  بدبختـی  خانـواده ی  »هـر 
اجتماعـی  ماتریـس  در  کـرد.  دسـته بندی  را  »بدبختـی«  انـواع  می تـوان  نظـر  ایـن 
عمـودی  محـور  روی  بـر  جایـگاه  از  تابعـی  تنهـا  »بدبختـی«  انباشـتگی  توزیـع 
جنسـیت،  تابـع  »بدبختـی«  و  »خوش بختـی«  از  سـهم  نیسـت.  برخـورداری 
یـا  ثـروت  از  حـدی  اگـر  هسـت.  نیـز  زندگـی  منطقـه ی  و  قومیـت  و  بـاور،  و  دیـن 
گیریـم،  نظـر  در  را  دانشـگاهی  مـدرک  یـک  مثـل  مشـخصی  فرهنگـی  داشـته ی 
میـزان »خوشـبختی« آوری آن بـرای یـک زن، یـک بهایـی، یـک سـنی مذهب، یـک 
چپ گـرا، و یـک نویسـنده ی دگراندیـش بسـیار فـرق می کنـد نسـبت بـه یـک مـرد 

مرکـز. سـاکن  والیت مـدار  شـیعی مذهب 

 Status( حـال  تعـارض  مسـئله ی  والیـی،  حکومـت  اسـتقرار  آغـاز  همـان  از 
inconsistency( مبـرم شـد، به ویـژه در میـان طبقـه ی متوسـط. در مـورد زنـان، 
تعـارض حـال شـدید اسـت: زن مـدرک تحصیلـی و تخصـص باالیـی دارد، امـا تنهـا 
بـه خاطـر زن بـودن از داشـتن شـغل یـا رتبـه ی مناسـب محـروم می شـود. یـا این کـه 
بـاال و سـابقه ی آموزشـی و دیـدن  بـا مـدرک تحصیلـی  یـا عـرب اسـت  ُـرد، بلـوچ  ک
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دوره هـای مدیریـت، امـا در حـد مدیـر دبیرسـتان هـم بـه او مسـئولیت نمی دهنـد. 
بـا وضعیتـش در موقعیـت  یـا هویتـش  انسـان، جنسـیت  مـورد  دو حـال  ایـن  در 
اسـتخدام در تعـارض بـا هـم قـرار می گیرنـد: شـغل را بـه دسـت مـی آوردم اگـر زن 

نبـودم... ُـرد  ک اگـر  نبـودم،  بهایـی  اگـر  نبـودم، 

تحصیـل،  می شـود:  مشـخص  ثبـات  نوعـی  بـا  متوسـط  طبقـه  ی  »نرمـال«  زندگـی 
بازنشسـتگی،  فرزنـدان،  تحصیـل  اتومویبـل،  و  خانـه  خریـد  درآمـد،  اسـتخدام، 
نسـل  دو  کـم  دسـت  کار...  بـازار  بـه  فرزنـدان  راه یابـی  و  شـدن  فارغ التحصیـل 
طبقـه ی متوسـط ایـران ایـن مـدار را طـی کـرد. در دوره ی »نرمـال« می شـد نقشـه 
پیونـد  ایـن  بـا  مـی داد.  پیونـد  بـه هـم  را  آینـده  و  و حـال  نقشـه  ، گذشـته  ریخـت: 
هـر چیـزی معنایـی می یافـت. جهـان از مربوطیـت کاملـی تشـکیل شـده بـود کـه 
اجزائـش همدیگـر را تکمیـل می کردنـد. در ایـن جهـان کامـل تـا جایـی کـه شـامل 
الیـه ی  و  خـاص  افـرادی  بـرای  مگـر  نداشـت،  جایـی  شـاه  هـم می شـد،  سیاسـت 
باالیـی طبقـه ی متوسـط. سـلطان حـذف شـدنی بـود و گمـان می شـد بـا حـذف او 
جهـان کامل تـر می شـود: در آن امـکان مشـارکت سیاسـی پدیـد می آیـد و آزادی و 
قانـون تنظیم کننـده ی ثبـات و ترقـی می گـردد.  بخـش فرهنگـی طبقـه ی متوسـط، 
یعنـی بخشـی کـه اتکایـش بـه داشـته ی فرهنگـی بـود، ارزش داشـته ی خـود را در 
یـک جامعـه ی بسـامان و بسـامانی را در عدالـت و فرهیختگـی عمومـی می دیـد. 
متوسـط  طبقـه ی  ریخـت.  هـم  بـه  کامـالً  ایرانـی  زیسـت جهان  انقـالب،  از  پـس 
از   ،۱۳۸۰ دهـه ی  میانـه ی  از  شـد.  مواجـه  بیشـتری  به هم ریختگـی  بـا  گام بـه گام 
کیفیـت  بـه هم ریختگـی  کـرد،  گـذر  کیفـی  آسـتانه ای  از  فقـر  کـه گسـترش  زمانـی 
زندگـی را دگرگـون کـرد، بـه ویـژه در الیه هایـی پایینـی. نقشـه ها بـه هـم ریختنـد. 

ریخـت. طـرح  نمی شـد  دیگـر 

تـا جایـی کـه همـه چیـز بسـامان و بـر وفـق مـراد باشـد، مقاومـت و ممانعتـی کـه در 
جهـان اسـت، حـس نمی شـود. بـا نـوع دیگـری از پدیـداری جهـان مواجـه می شـویم 
وقتـی نظـم عـادی امـور بـه هـم می خـورد و درمی یابیـم کـه چیـزی جـور در نمی آیـد، 
را  چیـزی  شـده،  ایجـاد  »بـرای« گسسـت هایی  شـبکه  ی  در  اسـت؛  خـراب  چیـزی 
بـرای چیـزی می خواهیـم و آن چیـز کارکـردی را کـه بایـد نـدارد؛ و مسـئله تنهـا بـه آن 
چیـز و آن چیـز منحصـر نمی شـود. در فضـای اجتماعـی در دوره ای ممکـن اسـت 
همـه بـه ادراک نابسـامانی برسـند، امـا در ایـن فضـا، جابه جـا ادراک این کـه چیـزی 
جـور درنمی آیـد فـرق می کنـد. نظـم عـادی، و جهـان »نرمـال« در حالـت نرمـال در 
میانـه ی ایـن فضـا اسـت.  بـه سـمت پاییـن کـه می رویـم، اجبـار حاکـم می شـود؛ 
طـرح نرمـال بـرای زندگـی نرمـال نمی شـود ریخـت: همـه چیـز بسـته بـه آن اسـت 
ریختنـد. حتـا  هـم  بـه  ایـران  متوسـط  زندگـی طبقـه ی  ... طرح هـای جاافتـاده  کـه 
)ایـن  »بـرای«  شـبکه ی  چـون  ریختنـد،  هـم  بـه  هـم  سـنتی  خانواده هـای  زندگـی 
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چیـز بـرای آن چیـز، ایـن کار بـرای آن کار( متحـول شـد. تنـش سیسـتمی بـه ایـن 
گـروه  رفتنـد.  حـوادث  وسـط  بـه  کنـاره  از  آنهـا  از  بخشـی  یافـت؛  راه  خانواده هـا 
بزرگـی از کارگـزاران نظـام از درون ایـن خانواده هـا برگزیـده شـدند، یـا بهتـر بگوییـم 
بـا  مـی داد.  شـدن  کاره ای  بـرای  بیشـتری  فرصـت  آنهـا  بـه  اسـتراتژیک  گزینـش 
بـا  کـه  بارآمدنـد  فرزنـدان در جهانـی  نیـز عـوض شـد.  آنـان  کاره ای شـدن، جهـان 
جهـان مـادران و پدرانشـان فـرق می کـرد. مشـکل اسـت ایفـای نقـش پایببنـدی بـه 
ُـدی اسـت  سـنت در محیطـی کـه دیگـر سـنتی نیسـت، و نمـاد و رفتـار سـنتی تنهـا ک
ایـن بخـش از طبقـه ی  بـا قـدرت کارکـرد دارد.  مسـائل  کـه در محاسـبات رابطـه 
متوسـط بـا مسـائل بخـش متجـدد، به ویـژه گـروه بـزرگ مزدبگیـران فـرق می کنـد. 
کارمنـدان  آنهـا  نـان آوران  یـا  نـان آور  کـه  تشـکیل شـده اند  خانواده هایـی  از  این هـا 
دولـت یـا بخـش خصوصـی یـا بازنشسـتگان دارای حقـوق تقاعـد هسـتند. آنـان بـه 
طـور نسـبی فقیـر شـدند و بخشـی از آنـان از اواخـر دهـه ی ۱۳۸۰ بـه زیـر خـط فقـر 
در تبییـن رسـمی آن رفتنـد، یعنـی بنابـر تعریف هـای رایـج هـم بـه طـور مطلـق فقیـر 
آنـان هـر مـاه دسـت خـود را تهی تـر از مـاه قبـل  بـاال رفـت و  شـدند. وقتـی تـورم 
اندوختـه ی خـود سـوداگری  بـا  کـه  افتاده انـد  آن  بـه فکـر  آنـان  از  دیدنـد، بخشـی 
کننـد. وعـده ی برخـی مؤسسـه های مالـی را قبـول کردنـد کـه بـه سـپرده ها سـودهای 
کالن می دهنـد. عـده ای حتـا خانـه ی خـود را فروختنـد و پولـش را در صنـدوق ایـن 
مؤسسـه ها گذشـتند. امـا بـه سـود نرسـیدند و بـا ورشکسـته شـدن آن مؤسسـه ها 
اصـل پـول خـود را هـم از دسـت دادنـد. ایـن گـروه بـه مالباختـه مشـهور شـدند. از 
اوایـل دهـه ی ۱۳۹۰ ورشکسـتگی مؤسسـه های مالـی ای کـه همـه اسـامی مذهبـی 
داشـتند و بـه نوعـی بـا حکومـت و شـخصیت ها و نهادهـای دینـی ارتبـاط داشـتند، 
آشـکار شـد. همزمـان حرکـت اعتراضـی مالباختـگان هـم شـروع شـد. در دوره ی 
مشـرف بـه خیـزش عمومـی دی ۱۳۹۶ روزی نبـود کـه خبـری از تظاهـرات اعتراضـی 
مالباختـگان در مشـهد، تهـران و شـهرهای دیگـر منتشـر نشـود. بخـش دیگـری کـه 
از الیه هـای پایینـی طبقـه ی متوسـط در اعتـراض بـه وضعیـت خـود در برابـر تهدیـد 
از  بسـیاری  بودنـد.  بازنشسـتگان  آورد،  رو  خیابانـی  کنش گـری  بـه  فقـر  دم افـزون 
نمی اندیشـند.  و  نمی اندیشـیدند  همسرشـان  یـا  خـود  وضعیـت  بـه  تنهـا  اینـان 
درجـه ی  بسـا  چـه  کـه  فرزندانـی  محتاج انـد،  آنـان  حقـوق  بـه  هـم  فرزندانشـان 
هسـتند.  خـود  والدیـن  محتـاج  و  نمی کننـد  پیـدا  شـغل  امـا  دارنـد،  دانشـگاهی 
آنـان هـم حاشیه نشـین هسـتند، در حاشـیه ی سـفره ی خانـواده زندگـی می کننـد، 

شـوند.  مسـتقل  نمی تواننـد 

درس  کرده انـد:  عمـل  متوسـط  طبقـه ی  عمومـی  نقشـه ی  طبـق  جوانـان  ایـن 
بـه  نقشـه  ریختگـِی  هـم  بـه  ایـن  نمی شـوند.  حـاال  و  تـا چیـزی شـوند،  خوانده انـد 
آشـنا  پدیـداری اش  از  جلـوه ای  بـا  اکنـون  کـه  برمی گـردد  به هم ریختـه  جهـان  یـک 
تبییـن دسـت  ایـن  بـه  دارنـد.  آن  از  ایـن جوانـان  کـه  تببینـی  از طریـق  می شـویم 
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می یابیـم از طریـق شـبکه های اجتماعـی. آن گونـه کـه ایـن گـروه اجتماعـی جهـان 
فقیـر طبقـه ی  و  پایینـی  مـورد کل الیه هـای  در  تعمیم پذیـر  تـا حـدی  را می بیننـد 

اسـت. متوسـط 

بـه جهـان آنـان رخنـه می کنیـم وقتـی درون مایه هـای جهان شـان را در نظـر می گیریم 
یعنـی بـه نحـوه ی درون مایه گـذاری )thematization( آنـان توجـه می کنیـم.: بـه 
ایـن منظـور درمی نگریـم کـه کـدام جنبـه از واقعیـت برجسـته می شـود،  ایـن جنبـه 
 )motivational relevance( انگیزشـی  مربوطیـت  و  می شـود،  تفسـیر  چگونـه 

در ایـن جهـان چگونـه اسـت، یعنـی چـه چیـزی بـه عنـوان »بـرای« مهـم می شـود.

طبقه هـا  همـه ی  دربـاره ی  می  توانیـم  را  زیسـت جهان  پدیدارشناسـی  نحـوه ی  ایـن 
طبقـه ی  مقایسـه ای  و  همزمـان  بررسـی  بریـم.22  کار  بـه  آنهـا  درون  تیپ هـای  و 
باثبـات و مرفـه طبقـه ی متوسـط، روشـنگر  کارگـر، قشـر فقیـر و قشـرهای نسـبتاً 
وضعیـت عمومـی هـر بخشـی اسـت. موضوع هایـی کـه در جهـان کارگـران تماتیـزه 
کاری،  سـوانح  اخـراج،  پاییـن،  حقـوق  کاری،  قـرارداد  بیـکاری،  عمدتـاً  می شـوند 
خصوصی سـازی،  هسـتند.  اشـتغال  موقتی سـازی  و  بی ثباتـی  بیمـه،  مسـکن، 
مقررات زدایـی، فسـاد و از طـرف دیگـر فقـر فزاینـده بـه طـور ثابـت در کانـون توجـه 
انگیزشـی  مربوطیـت  دارای  و  کارگـران  پایـه ای  خواسـت  عدالـت  اسـت.  کارگـران 
می دهـد.  کنـش  بـرای  انگیـزه  آن  تحقـق  و  برمی گـردد  آن  بـه  چیـزی  هـر  اسـت؛ 
»بـرای« اینکـه وضـع بسـامان شـود، بایـد عدالـت برقـرار شـود، و »بـرای« رسـیدن 
بـه ایـن هـدف، تـا جایـی کـه موضـوع بـه خـود افـراد برمی گـردد، بایـد جمـع شـد، 
باثبـات  نسـبتاً  قشـرهای  مـورد  در  کـرد.  اعتصـاب  کـرد،  اعتـراض  شـد،  متشـکل 
وضـع  یـک  از  آن  دوری  درجـه ی  بـه  جهـان  نابسـامانی  متوسـط  طبقـه ی  مرفـه  و 
باشـد،  خـودش  جـای  سـر  کـس  هـر  آن  در  کـه  وضعیتـی  برمی گـردد،  »نرمـال« 
مـدرک  مثـل  داشـته ای  حقیقـی،  داشـته ی  بـه  باشـد،  قانون منـد  داشـتن  نظـام 
بتـوان  آن  در  کـه  باشـد  گونـه ای  بـه  جهـان  و  شـود  گذاشـته  ارزش  تخصـص،  و 
»نرمـال« زندگـی کـرد، و مصـرف بـه مشـکل کمبـود و ممنوعیـت برنخـورد. »بـرای« 
رسـیدن بـه زندگـی »نرمـال« می تـوان از ایـران رفـت، می تـوان تـالش کـرد سیسـتم 
اصـالح شـود و می تـوان بـه فکـر جایگزیـن کـردن آن بـا یـک حکومـت دیگـر بـود کـه 
وارد رابطـه ی »نرمـال«ی بـا جامعـه و جهـان شـود. عدالـت بـه عنـوان بازتوزیـع را 
طبقـه ی متوسـط ایرانـی در آسـتانه ی انقـالب بـه ضـرر خـود نمی دیـد، در آن نفـع 
امـروز چنیـن نیسـت. بخـش  از دسـت بدهـد.  را  می دیـد و فکـر نمی کـرد چیـزی 
نسـبتاً باثبـات و مرفـه  ایـن طبقـه بازتوزیـع را تنهـا در شـکلی کنترل شـده می پذیـرد 
کـه در آن تنهـا از طبقـه ی حاکمـی کـه بـه ناحـق ثروت انـدوزی کـرده، گرفتـه شـود. 
فکـر می کنـد کـه ایـن کار یـا بـا اصـالح میسـر می شـود یـا برانـدازی کـه آن را چیـزی 
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دیگـر  ایرانـی  مرفـه  متوسـط  طبقـه  نظـر  از  انقـالب  می دانـد.  انقـالب  از  متفـاوت 
اسـت.  )abnormal( نابهنجـار  چیـزی 

خـود  منافـع  بـا  تعـارض  در  را  بازتوزیعـی  عدالـت  متوسـط  طبقـه ی  فقیـر  بخـش 
نمی بینـد.2۳ در حالـی کـه بخـش نسـبتاً باثبـات و مرفـه نگـران فقیـر شـدن اسـت، 
بخـش  دو  ایـن  اسـت.  درماندگـی  از  آمـدن  بیـرون  آرزوی  در  شـده  فقیـر  بخـش 
و  اسـت  فقیـر معترض تـر  دارند.بخـش  بـه جهـان  متفـاوت  نـگاه  دو  پایـه  ایـن  بـر 
دسـت  از  بـرای  چیـزی  می کننـد  فکـر  آن  جوانـان  می رسـد.  هـم  شـورش  حـد  بـه 
دادن ندارنـد. بخـش فقیـر در مـورد خـود عدالـت می خواهـد، خـود را مـورد اجحـاف 

. می بینـد

سخن پایانی

جامعـه  ی ایـران پیچیـده اسـت. اکنـون بسـیار پیچیده تـر از دوره ی آسـتانه ی انقـالب 
تعجـب  ناظـران  اسـت.  مشـکل  آن  در  رخدادهـا  پیش بینـی  اسـت.  شـده   ۱۳۵۷
می کننـد کـه چـرا همـه چیـز بـه هـم نمی ریـزد در حالـی کـه عمـوم مـردم ناراضی انـد، 
اقتصـاد نابسـامان و فقـر گسـترش یابنده اسـت و حکومـت، سـرکوبگر و فاسـد و 
دچـار بحـران مدیریـت، و ایـن بحـران در حالـی کـه یـک انتقال نسـلی در حاکمان در 

جریـان اسـت، گریبان گیـر رأس نظـام نیـز هسـت. 

بـه  واکنش هـا  و  بـودن کنش هـا  پیش بینی ناپذیـر  پیامـدِ  بـا  پیچیدگـی  عامـل  یـک 
و  دولتـی  مؤسسـه های  کارکنـان  از  بزرگـی  بخـش  برمی گـردد.  متوسـط  طبقـه ی 
خصوصـی در ایـن طبقـه جـا می گیـرد. طبقـه ی متوسـط در ایـران از نظـر فرهنگـی 
هـم بـه صـورت ویـژه ای مهـم اسـت، چـون نقـش اصلـی را در فرهنگ سـازی دارد، 
در  هـم   – اسـت  اطالعـات   )multiplicator( تکثیرکننـده  و  آفریننـده  گیرنـده، 
طبقـه ی  هـم  را  مطلـوب  زندگـی  سـبک  متجـدد.  بخـش  در  هـم  سـنتی  بخـش 
متوسـط  طبقـه ی  چـه  داخلـی،  متوسـط  طبقـه ی  چـه  می کنـد:  تعییـن  متوسـط 

اوسـت. آن  از  هژمونـی  کـه  گلوبـال 

ّـا در بخـش  پیـش از انقـالب، طبقـه ی متوسـط ایـران در مجمـوع امیـدوار بـود، حت
سـنتی. ایـن قشـر از بـه هـم خـوردن نظـام ارزش هایـش ناراضـی بـود، ممکـن بـود 
حـس کنـد دارد پایگاهـش را از دسـت می دهـد، امـا کمتـر بـه ایـن فکـر می کـرد کـه 
بـود کـه در آن معمـوالً  دارد خانه خـراب و فقیـر می شـود. فقیـر شـدن، تجربـه ای 
الیـه ی  اسـت.  برعکـس  وضـع  اکنـون  نظـام.  نـه  می شـد،  شـناخته  مقصـر  فـرد 
کوچکـی مدیـون و سپاسـگزار نظـام اسـت، چـون بـاال کشـیده شـده و در پاییـن هـم 
اگـر باشـد، حـس می کنـد حکومـت از آن اوسـت و او سـرانجام مطمئنـی دارد، اگـر 
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نظـام بمانـد و مسـتحکم تر شـود. اکثریـت مـردم ناراضـی هسـتند و در میـان آنهـا 
اکثریـت متعلقـان بـه طبقـه ی متوسـط. اکثریـت ناراضـی، در عیـن حـال اکثریـت 

نگـران اسـت.

ِسـنخ های مختلفـی در میـان هـر بخـش جامعـه وجـود دارد، امـا بـه خطـا نمی  رویـم 
فقیرانـی  شـده ها،  فقیـر   )۱ کنیـم:  تقسـیم  بـزرگ  دسـته ی  دو  بـه  را  نگرانـان  اگـر 
از  نگـران  کـه  آنانـی   )2 و  بدتـر شـود،  کـه وضـع  نگران انـد  حالـت  بهتریـن  در  کـه 
ّـا رفتـن بـه زیـر خـط فقـر هسـتند. موضـِع عملـی ایـن  دسـت دادن پایـگاه خـود و حت
دسـته ی دوم تـا زمانـی کـه چشـم انداز امیدبخشـی بـرای تغییـر پدیـد نیامـده و یـا 
از  متأثـر  نباشـد،  اساسـی  تغییـری  بـه  رو  بازگشـت ناپذیر  بـه شـکلی  اوضـاع  رونـد 
گرایشـی قـوی بـه حفـظ وضـع موجـود اسـت، بـه صـورِت »صبـر کنیـم ببینیـم چـه 
می شـود«، یـا »کاری نکنیـم کـه بدتـر شـود«. ایـن موضـع محافظـه کار اسـت، امـا 
ناسـازواری آن در ایـن اسـت کـه بـه عنـوان موضـع حفـظ موجـود معمـوالً خـود را بـه 
عنـوان حفـظ رژیـم موجـود نمی فهمـد. بخـش فقیـر طبقـه ی متوسـط کمتـر بـه ایـن 

دارد. گرایـش  محافظـه کاری 

جامعـه در مجمـوع افسـرده اسـت. در دوره ی کرونـا افسـردگی عمومـی عمیق تـر 
شـد. گرانیـگاه دپرسـیون اجتماعـی در میـان بخـش فقیـر طبقـه ی متوسـط اسـت. 
از طریـق گزارش هـای رسـمی منتشـر  بـاال رفتـه اسـت.  آمـار خودکشـی در کشـور 
شـده و همچنیـن تعمیـم نتایـج مطالعـات مـورد می تـوان گفـت کـه اکثـر کسـانی 

کـه خودکشـی می کننـد از میـان جوانـان بخـش فقیـر طبقـه ی متوسـط هسـتند.

بـاال اسـت. جوانانـی کـه تحصیـل  ایـن بخـش  شـدت افسـردگی در میـان جوانـان 
و  پـدر  سـفره ی  حاشـیه ی  در  و  نمی یابنـد  شـغلی  دارنـد،  تخصـص  و  دانشـگاهی 
ایـن جوانـان  بـه دپرسـیون هسـتند. سـر  ابتـال  مـادر زندگـی می کننـد، در معـرض 
بسـی زودتـر از والدیـن خـود بـه آن سـقفی می خـورد کـه از آن زیـر عنـوان آسـتانه ی 
توقـف نـام بردیـم. تجربـه ای زودرس آنـان را بـا واقعیـت خشـن جامعـه ی طبقاتـی 
بازنـد،  جهـان  روی  بـه  آنـان  می کنـد.   آشـنا  گوناگـون  تبعیض هـای  دسـتخوش  و 
بخـش بزرگـی از وقـت خـود را در دنیـای مجـازی می گذراننـد، مـورد خطـاب طبقـه ی 
متوسـط گلوبـال هسـتند، و از دسـت زمیـن و زمـان و نسـل های گذشـته بـه خاطـر 
وضعیـت فعلـی عصبانی انـد. در حالـی کـه اکثـراً تـوان مسـتقل شـدن در حـد رفتـن 
آرزوی مهاجرت انـد. رنجـی کـه دختـران می کشـند  ندارنـد، در  را  پـدری  از خانـه ی 
و فشـار اجتماعـی ای کـه بـر روی آنـان اسـت، بیشـتر از پسـران اسـت، بـه ویـژه در 
ازدواج کننـد، در حالـی کـه  ایـن اسـت کـه  انتظـار اطرافیـان  شـهرهای کوچک تـر. 
شـرایط آن مهیـا نیسـت. ازدواج هـم شـروع مشـکالت دیگـری اسـت کـه عمدتـاً بـه 
تنگدسـتی برمی گـردد. درصـد از هـم پاشـیدن پیونـد میـان زوج هـای جـوان مـدام 
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مـی رود. بـاال 

دی  ۱۳۹۶ و آبـان ۱۳۹۸ دو مـوج اعتـراض تـوده ای در ایـران برآمـد یافـت. برپایـه ی 
مطالعـه ی عکس هـا و ویدئوهـای ایـن اعتراض هـا، بررسـی جغرافیـای آنهـا، و دقـت 
بـر هویـت افـراد کشته شـده و دستگیرشـده می تـوان بـه ایـن نظـر رسـید کـه نیـروی 
اصلـی ایـن حرکت هـای اعتراضـی محرومـان بـوده اسـت کـه در میـان آنـان حضـور 

جوانـان بخـش فقیـر طبقـه ی متوسـط برجسـتگی دارد.

جوانـان بخـش فقیـر طبقـه ی متوسـط روحیـه ی شورشـی دارنـد. بـا وجـود پیوسـتگی  
کنشـگری  بـه  پیـدا می کننـد،  اجتماعـی مجـازی  در شـبکه های  کـه  و همزبانـی ای 
وضعیـت  سـنجش  بـرای  معیـار  یـک  ندارنـد.  گرایـش  سـازمان یافته  و  پیوسـته 
حرکت هـای  کیفیـت  و  کمیـت  امـروز،  ایـران  در  اجتماعـی  طبقه هـای  کنش گـری 
آن  از  کـه  می بینیـم  بگذاریـم،  مبـدأ  کـه  را   ۱۳۹۶ دی مـاه  اسـت.  کارگـر  طبقـه ی 
ادامـه  پیوسـته  صورتـی  بـه  کارگـری  اعتصاب هـای  و  اعتراض هـا  تاکنـون  هنـگام 
فشـارهای  وجـود  بـا  و  تحکیـم شـده  انـدازه ای  تـا  درون طبقاتـی  پیونـد  داشـته اند. 
شـوند.  متشـکل  اندکـی  وضعیـت  بـا  متناسـب  توانسـته اند  کارگـران  امنیتـی 
و  اخـراج  هنـگام  در  و  گذاشـته اند  پیـش  سـخنگو  عنـوان  بـه  را  چهره هایـی  آنـان 
ایـن  در  کارگـری  برخاسـته اند. خواسـته های  آنـان  از  دفـاع  بـه  فعـاالن  دسـتگیری 
نیـز تجربـه  پرسـتاران  و  بازنشسـتگان،  پیـدا کرده انـد. معلمـان،  فاصلـه شـفافیت 
و دسـتاوردهای مشـابهی داشـته اند. امـا اینکـه ایـن بخـش متشـکل و آزمـوده  از 
میـان مـردم محـروم بتواننـد، کلیـت محرومـان را پشـت سـر خـود متشـکل کننـد، 
تابـع عامل هـای مختلفـی اسـت، از جملـه اینکـه گرایـش عدالت خواهـی تـا چـه حـد 

گیـرد. قـرار  عمومـی  حرکت هـای  کانـون  در  بتوانـد 

بـا  رابطـه  نظـر  از  متوسـط  طبقـه ی  فقیـر  بخـش  کـه  گفـت  می تـوان  مجمـوع  در 
تـوده ی محـروم، بـا طبقـه ی کارگـر و بـا خـود طبقـه ی میانـی در حرکت هـای اجتماعی 
نقـش مهمـی دارد. در حکومـت گرایشـی پوپولیسـتی وجـود دارد کـه معطـوف بـه 
عدالت خواهـی،  خطابـی  شـگردهای  بـا  گرایـش  ایـن  اسـت.  فقیـر  بخـش  جـذب 
از  جلـوه ای  می شـود.  مشـخص  جوانـان  بـه  فرصـت  دادن  و  مستعضف دوسـتی 
آن را در دوره ی ریاسـت جمهـوری محمـود احمدی نـژاد دیدیـم. ابراهیـم رئیسـی 
کـه  بحرانـی  در شـرایط  امـا  پوپولیسـم  اسـتفاده می کنـد.  از همـان شـگردها  هـم 
وقتـی  پوپولیسـم  بیابـد.  موضوعیـت  می توانـد  آورد،  پدیـد  بـاال  در  جـدی  شـکافی 
جـدی می شـود کـه تـا حـدی از کنتـرل دولتـی خـارج شـود و ضمـن پیوسـتگی بـه بـاال 

خـود را بدیـل خـط و برنامـه ی رسـمی باالیی هـا معرفـی کنـد.

هنـوز از نظـر کشـاکش نیـرو میـان دولـت و جامعـه در ایـران تعادلـی برقـرار اسـت 
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کـه در آن دولـت کنترل کننـده اسـت امـا جامعـه میـل بـه تالطـم دارد، و بـه صـورت 
در  امـا  اسـت،  چیـز  یـک  حالـت  ایـن  در  طبقـات  رفتـار  می زنـد.  ضربـه  موضعـی 
حالتـی کـه تعـادل بـه هـم خـورد چیـزی دیگـر خواهـد بـود. در حالـت فعلـی، طبقـه ی 
متوسـط، منتظـر، نگـران و بـه شـرحی کـه گذشـت محافظـه کار اسـت، امـا بخـش 
فقیـر آن میـل بـه ابـراز نارضایتـی و در وضعیتـی بـه شـورش دارد. بـه هـم خـوردن 
تعـادل میـان جامعـه و دولـت بـه احتمـال زیـاد ممکـن اسـت از بـه هـم خـوردن 
تعـادل نیروهـا در درون خـود دولـت شـروع شـود. در چنیـن حالتـی نقـش بخـش 
فقیـر طبقـه ی متوسـط بسـیار مهـم می شـود. راه دگرگونـی واقعـی همـوار می شـود 
اگـر ایـن بخـش در کنـار طبقـه ی کارگـر در برابـر کلیـت باالیی هـا قـرار گیـرد و ایـن 
را  یـک گرایـش حکومتـی  از  قـوی، وسوسـه ی پشـتیبانی طبقـه ی متوسـط  نیـروی 
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پانویس ها

۱- این مقاله در نقد تعمیم پذیر بودن ایده ی بوردیویی فضای اجتماعی است:

Boike Rehbein. 2007. «Globalisierung, Soziokulturen und 
Sozialstruktur. Einige Konsequenzen aus der Anwendung von 
Bourdieus Sozialtheorie in Südostasien». Soziale Welt, 58. 
Jahrg., H. 2, 187-202.

بـه نظـر نویسـنده همگنـی و هم اصلـی روابـط میـان گروه هـای اجتماعـی در همـه ی عرصه ها 
سـاختار اجتماعـی یکدسـت را ممکـن کنـد، چیـزی کـه مبنـای فضـای اجتماعـی اسـت. امـا 
چنیـن مبنایـی در همـه جـا وجـود نـدارد. امـا مسـئله بـه بـودن و نبـودن، در یـک ارزیابـی 
و هم اصلـی  میـزان همگنـی  سـر  بـر  کشـاند  می تـوان  را  بحـث  نمی شـود.  ختـم  دوارزشـی 
و  شهرنشـینی   پیشـرفتگی  میـزان  سـرمایه داری،  رشـد  ایـران  مـورد  در   .)homology(
قشـربندی اجتماعـی تـا آن حـد اسـت کـه ضمـن تنـوع، همگنـی و هم اصلـی را تعیین کننـده 

ببینیـم.

در مـورد تنـوع قومـی و زبانـی در ایـران، ایـن مقالـه به درسـتی توضیـح می دهـد کـه راه درک 
آن نـه اسـاس قـراردادن مقوله هـای هویتـی، بلکـه مقوله هـای جامعه شـناختی اسـت.

Elling, Rasmus, Kevan Harris. 2021.»Difference in difference: 
language, geography, and ethno-racial identity in contempor-
ary Iran». Ethnic and Racial Studies, Volume 44, 2255-2281. 
DOI:10.1080/01419870.2021.1895275

2 - توصیفـی از ایـن طبقـه ی متوسـط جهانـی را برپایـه ی معیـار مصـرف، بـه طـور مشـخص 
اتوموبیـل شـخصی، در مقالـه Dadush and Ali 2۰۱2  می یابیـم.

۳-  در ایـن بـاره رجـوع کنیـد بـه بحث هـای آلفـرد شـوتس دربـاره تیـپ و تیپ بندی، از جمله 
در:

Schütz, Alfred, Thomas Luckmann. 2003.Strukturen der Le-
benswelt. Konstanz: UTB 116ff.

۴-  در این باره بنگرید به: 

شکوه نیا، رضا. ۱۳۹۶ .  »فضل روشنفکران«. نگاه نو، شماره ۱۱۶، ۵۷−۷۰.

۵-  بازار در کلیت خود یک رده )Field( در معنای بوردیویی آن را نمی سازد. شاید بتوانیم 
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در تهران، اصفهان، تبریز یا جاهای دیگر در بازار وجود یک رده بازاری را تشخیص دهیم، 
بـه صـورت فضـای بـه نسـبت بسـته ای بـرای تولیـد، مبادلـه و تصاحـب کاالهـا، خدمـات، 
مهارت هـا، اطالعـات و شـأن اجتماعـی، امـا آنچـه رده هـای بـازاری در بازارهـای مختلـف را بـه 
هـم پیونـد می دهـد نـه وجـود یـک صنـف فراگیـر، بلکـه هماننـدی در تیـپ اسـت. ایـن تیپ، 
تاریخـی اسـت؛ پیـش از عصـر جدیـد هـم وجـود داشـته و ناقـل آن سـنتی اسـت کـه بـه نـام 
بـازار گـره می خـورد. یـک مشـخصه ی پایـدار آن محافظـه کاری ارزشـی اسـت. رده ی باالیـی 
بازاریان با قدرت حاکم بند و بسـت دارد، اما کرنش اپورتونیسـتی در برابر قدرت شـاخص 
عمومـی تیـپ بـازاری نیسـت کـه بـه اعتبـار خـود در میـان مـردم توجـه خاصـی دارد و ایـن 

اعتبـار را ضامـن بقـای خـود می دانـد. 

۶-  بخـش بزرگـی از آنچـه مالیـان می آموزنـد و می آموزاننـد بـه کسـب و کار مربـوط می شـود. 
»مکاسـب« عنـوان ممهتریـن کتابـی اسـت کـه مـال احاطـه بـر آن را بـرای مجتهـد شـدن الزم 

دارد. مضمـون اصلـی ایـن کتـاب فقـه بازار اسـت.

۷-  پدیـده ی مهنـدس مسـلمان و همدسـتی آن بـا اقتدارگرایـان دینـی بـه ایـران منحصـر 
نمی شـود. در میـان اخـوان المسـلین، عوامـل ۱۱ سـپتامبر، القاعـده، داعـش و نظایـر اینهـا 
مـدام بـه ایـن پدیـده برمی خوریـم. اراده بـه قدرت اسـالمی آشـکارا بـا اراده تکنیکی به ویران 

کـردن و سـاختن، میـل ترکیبـی شـدید دارد.

۸-  درباره گزینش استراتژیک بنگرید به:

Jessop, Bob. 1990. State Theory: Putting the Capitalist State in 
Its Place. UK, Cambridge: Polity Press. 9ff.

۹-  این اثر نقشـه برداری نهادها و اشـخاصی اسـت که گزینش اسـتراتژیک شـده اند و نظام 
اسـالمی را بـا گزینش هـای خـود بازتولید می کنند:

Boroujerdi, Mehrzad & Kourosh Rahimkhani. 2018. Post-revolu-
tionary Iran: A Political Handbook. Syracuse University Press.

۱۰-  موضوع در روزگار گذشته هم صدق می کرده است. سعدی گفته است:

اگر ز باغ رعیت ملک کَنَد سیبی – درآورند غالمان او درخت از بیخ

۱۱-  روزنامـه همشـهری در ۱2 مـرداد ۱۴۰۰ در آسـتانه شـروع ریاسـت جمهـوری ابراهیـم 
بهـار  در  آمارهـا،  »براسـاس  نوشـت:  ایـران چنیـن  آمـار  اطالعـات مرکـز  مبنـای  بـر  رئیسـی 
امسـال نـرخ بیـکاری فارغ التحصیـالن دانشـگاهی و آمـوزش عالـی معـادل ۱۳,۴ درصـد بوده 
کـه ۰,۱ درصـد کمتـر از بهـار سـال قبـل اسـت امـا همچنـان بیانگـر آن اسـت کـه ۹2۴ هـزار و 
۳۹۴ نفـر از درس خوانده هـا، باوجـود ایـن کـه حاضـر بـه انجـام فعالیـت اقتصـادی بوده انـد، 
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موفـق بـه یافتـن شـغل نشـده  و ناگزیـر بـه جرگـه بیـکاران پیوسـته اند.« در همیـن گـزارش 
آمده اسـت که »۴۰,۳ درصد از کل بیکاران کشـور را فارغ التحصیالن دانشـگاهی تشـکیل 
می دهنـد و ۹,۸ درصـد از شـاغالن باوجـود آمادگـی بـرای کار بیشـتر، دچـار اشـتغال ناقـص 

https://is.gd/KUWI0R لینـک:  بوده انـد.« 

از  زیـر عنـوان »دانشـگاه رفتـن  تاریـخ شـنبه ۶ شـهریور ۱۴۰۰،  سـایت همیـن روزنامـه در 
سـکه افتـاد« خبـر داده اسـت کـه » درحالی کـه تصـور عمومـی و غالـب جامعـه این اسـت که 
رقابـت سـنگینی بـرای تصاحـب صندلـی دانشـگاه ها در ایـران وجـود دارد و اغلـب داوطلبـان 
در صـف ورود بـه آمـوزش عالـی هسـتند، سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور اعـالم کـرد ۵2 
درصـد داوطلبـان کنکـور سـال ۱۴۰۰ کـه مجـاز بـه انتخـاب رشـته شـده بودنـد، از ایـن کار 
لینـک مطلـب: بخشـیدند.«  لقایـش  بـه  را  دانشـگاه  بـه  ورود  عطـای  و  کردنـد   صرف نظـر 

 https://is.gd/OOljsw

۱2-  بـه عنـوان دو نمونـه از بررسـی های کمـی در مـورد توزیـع درآمـد برپایـه ی آمـار رسـمی 
بنگریـد بـه:

ایـران و جهـان چگونـه اسـت؟« سـایت  نظـری، مجتبـی. ۱۴۰۰. »شـکاف غنـی و فقیـر در 
https://bourseon.com/VkMn لینـک:  بورسـان. 

لینـک:  نیـوز.  اقتصـاد  ایـران«.  در  نابرابـری  از  برداشـت  »سـه   .۱۳۹۹ شـهریار.  صادقـی، 
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-390924

 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-:لینـک ایلنـا.  خبرگـزاری    -۱۳
1085068

۱۴-  نـگاه کنیـد بـه: وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی. ۱۴۰۰. »مجموعـه گزارشـهای پایـش 
https://is.gd/XjqKud :فقـر، ۱. پایـش فقـر در سـال ۱۳۹۹«. لینـک

و مقاله ای درباره آن در سایت »دنیای اقتصاد«

https://is.gd/RhvjRB

۱۵-  در این باره نگاه کنید به این مقاله:

Sen, Amartya. 1983. «Poor, Relatively Speaking»Oxford Eco-
nomic Papers, New Series, Vol. 35, No. 2 (Jul., 1983), pp. 153-

169.

۱۶-  آمـار رسـمی ایـن موضـوع را تأییـد می کنـد. رجـوع کنیـد بـه »گـزارش پایش فقر در سـال 
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۱۳۹۹« از وزرات تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی.

بنابـر ایـن گـزارش، سیسـتان  و بلوچسـتان  محروم تریـن اسـتان کشـور اسـت. نـرخ فقـر در 
آن ۶2 درصـد اسـت. بنابـر جدول هـای ارائـه شـده در ایـن گـزارش ایـن رقـم سـه برابـر نـرخ 

فقـر در اسـتان های اصفهـان، سـمنان، البـرز، تهـران و یـزد اسـت.

Eine Container- :۱۷-  بـه قـول اولریـش بـک بـه کمـک یـک تئـوری ظرف پنـدار جامعـه
Theorie der Gesellschaft. بنگریـد بـه:

Beck, Ulrich. 1997. Was ist Globalisierung. Frankfurt/M: 
Suhrkamp. 49.

۱۸-  این تصویر از مکان و زمان را از زیگمونت باومن گرفته ام.

Bauman, Zygmunt. 1997. «Schwache Staaten, Globalisierung 
und die Spaltung der Weltgesellschaft», in: U. Beck (Hg.), 
Kinder der Freiheit, Frankfurt/M, S. 323-331.

۱۹-  نگاه کنید به توصیف های مارتین هایدگر از جهان پیرامون در:

Heidegger, Martin. 1986. Sein und Zeit. Tübingen: Max Nie-
meyer Verlag. Drittes Kapitel §§ 14–24

2۰-  در مورد رابطه ی معنا و مربوطیت، بنگرید به:

نیکفر، محمدرضا. ۱۳۸۵. »معنای معنا«. نگاه نو. ش. ۷۱، ۱۶−۱۹.

2۱-   بنگرید درباره نقش و جایگاه آن در ادبیات:

Sandberg, Eric. 2018. «The Past is a Foreign Country’: On the 
Nostalgia of Literature». History, Memory, and Nostalgia: Liter-
ary and Cultural Representations. Ed. Regina Rudaitytė. New-
castle-upon-Tyne: Cambridge Scholar’s Press,. 25-37.

22-  ایـن یـک پژوهـش کیفـی اسـت کـه می تـوان مـواد آن را از طریـق مصاحبـه، بررسـی 
مطالـب رسـانه ها و داده هـای شـبکه های اجتماعـی فراهـم آورد. می تـوان بـا دسـت چینی 
از ایـن مـواد شـروع کـرد، بـا شـیوه ی هرمنوتیـک عینـی )objective hermeneutics( بـه 
تفسـیر آنهـا پرداخـت، بـه یـک فرضیـه رسـید و دوبـاره فرضیـه را با دسـت چینی دیگر از مواد 
سـنجید و بـاز ایـن کار را در چنـد دوره ی زمانـی نـه چنـدان دور از هـم انجـام داد. نکته هایـی 
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کـه در اینجـا از زاویـه ی تحلیـل زیسـت جهان ذکـر می شـوند، بـه ایـن شـیوه تقریـر شـده اند. 
آنها هنوز خام هسـتند و تقریر دقیق ترشـان نیاز به پژوهش گسـترده تر و متمرکزتری دارد.

2۳-  ایـن مقالـه بـه ایـن موضـوع بی توجـه اسـت و تعـارض منافـع را مشـکل کل طبقـه ی 
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مصرف بیش تر، رضایت کم تر:

نارضایتی طبقه ی متوسط از سطح زندگِی ارتقایافته در 
ایران

 
محمد مالجو 

طـرح مسـئله و چکیـده: »دیگـر از خـدا چـه می خواهـی؟ بهتریـن زندگـی! دسـت 
مـادرت درد نکنـد!« ایـن عبـارات را مادربـزرگ پـس از دیـدن جهیزیـه ی نـوه اش در 
گفت وگویـی خانوادگـی خطـاب بـه دختـر بـر زبـان آورد. جهیزیـه ی دختـر در نیمـه ی 
زندگـی  یـک  مـدرِن  و  شـیک  لـوازم  بـر  بـود  مشـتمل  خورشـیدی  هشـتاد  دهـه ی 
طبقـه ی متوسـطی در ایـران، شـامل همـه چیـز، انـگار از شـیر مـرغ تا جـان آدمی زاد. 
به نوه از جهیزیه ی خویش گفت هنگام ازدواج سـاده اش در حدوداً شـصت سـال 
قبل تر در اواسـط دهه ی بیسـت خورشـیدی. می گفت با مقیاس های امروزی فقط 
قـدری خنـزر پنـزر بـود، تنهـا ابتدایی تریـن الزمه هـای یـک زندگـی بسـیار معمولـی 
وقتـی  کـه  افـزود  اش  گفتـه  بـه  دوم.  پهلـوی  عصـر  اوایـل  در  جـوان  زوجـی  بـرای 
داد، جهیزیـه ای  پنجـاه خورشـیدی شـوهر  نیمـه ی دهـه ی  در  را  یکی یک دانـه اش 
بـرای تازه عـروس دسـت وپا کـرده بـود، قیاس ناپذیـر بـا جهیزیه ی خـودش. مفتخرانه 
گفـت بـا مقیاس هـای اواخـر عصـر پهلـوی دوم حـدوداً از هیچ چیـزی کـه می شـد در 
زندگی اقشـارِ پاییِن طبقه ی متوسـِط آن روزگار یافت، برایش کم نگذاشـته بود. به 
قرار مسـموع از این گفت وگوی خانوادگی، مادربزرگ از جهیزیه ی خویش حسـابی 
اظهـار رضایـت می کـرد، مـادر نیـز راضـی بـود امـا گویـا نـه بـه انـدازه ی مادربـزرگ، 
از  بـه عالمـت قدردانـی  بـروز مـی داد امـا فقـط  دختـر نیـز نشـانه هایی از رضایـت 
والدین. کمّ وکیف جهیزیه ی این سه نسل از زنان در بدو ازدواج شان نسل در نسل 
به طـرزی فزاینـده رو بـه ارتقـا بـود، امـا میـزان رضایـت از جهیزیـه در هـر یـک از سـه 

نسـل پیش گفتـه رو بـه کاهـش داشـت. 

اگـر سـطح زندگـی  هـر یـک از سـه نسـِل پی درپـِی مادربـزرگ و مـادر و دختـر در 
هشـتاد  و  پنجـاه  و  بیسـت  دهه هـای  اواسـط  در  به ترتیـب  ازدواج شـان  ابتـدای 
خورشـیدی را بـا میـزان جهیزیـه ی هـر کدام شـان بسـنجیم، سـطح زندگـی مادربزرگ 
از سـطح زندگـی مـادر خیلـی پایین تـر بـود و سـطح زندگـی مـادر از سـطح زندگـی 
ابتـدای  دختـر به مراتـب پایین تـر، امـا رضایـت مادربـزرگ از سـطح زندگـی اش در 
ازدواج از میـزان رضایـت مـادر خیلـی باالتـر بـود و رضایـت مـادر از سـطح زندگی اش 
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در ابتـدای ازدواج از میـزان رضایـت دختـر به مراتـب باالتـر.

سـطح  ارتقـای  واگـرای  رونـدِ  دو  یعنـی  زن،  سـه  ایـن  دربـاره ی  خُـرد  روایـت  ایـن 
احتمـاالً هسـته ی اصلـی تجربه هـای  از جهیزیـه،  افـت میـزان رضایـت  و  جهیزیـه 
در  را  امـروز  ایـران  در  متوسـط  طبقـه ی  اعضـای  از  وسـیعی  بخش هـای  زیسـته ی 
سـطح کالن تـا حـدی بازنمایـی می کنـد: ناهم سـویی میـان تجربـه ی عینـی ارتقـای 
سـطح زندگـی از سـویی و تجربـه ی ذهنـی افـول رضایـت از سـطح زندگـی از سـوی 
طبقـه ی  اعضـای  از  وسـیعی  بخـش  رضایـِت  افـت  از  حالـی  در  نشـانه ها  دیگـر. 
در  زندگی شـان  خـود سـطح  کـه  زندگی شـان حکایـت می کننـد  از سـطح  متوسـط 
ایـران طـی بخـش اعظمـی از دوره ی پـس از جنـگ هشت سـاله رو بـه ارتقـا بـوده 
اسـت. عقـل سـلیم در ابتـدا حکـم می کنـد کـه رضایـت از سـطح زندگـی بایـد بـه 
مـوازاِت ارتقـای سـطح زندگـی علی القاعـده افزایـش یابـد. امـا چـرا سـطح زندگـی و 
رضایـت از سـطح زندگـی نـزد بخش هـای وسـیعی از اعضـای طبقـه ی متوسـط در 

واگـرا داشـته اند؟  از جنـگ هشت سـاله روندهایـی  پـس  ایـران طـی دوره ی 

مقالـه ی حاضـر تالشـی اسـت بـرای ارائـه ی پاسـخی موقتـی بـه همین پرسـش. ابتدا 
بـا ارائـه ی داده هایـی تجربـی می کوشـم برخـی فاکت هـای آشکارشـده در زمینـه ی 
سـطح زندگـی و رضایـت از سـطح زندگـی نـزد طبقـه ی متوسـط طـی سـال های پـس 
از جنـگ هشت سـاله را صورت بنـدی کنـم. نشـان خواهـم داد کـه ایـن دو متغیـر 
در بخـش اعظمـی از سـال های پـس از جنـگ هشت سـاله به طـرزی متناقض نمـا 
روندهایـی واگـرا داشـته اند. سـپس می کوشـم چرایـی ظهـور و بـروز ایـن روندهـای 
واگـرای متناقض نمـا را تبییـن کنـم. نشـان خواهـم داد کـه به رغـم افزایـش سـطح 
جویبارهـای  هشت سـاله،  جنـگ  از  پـس  سـال های  از  اعظمـی  بخـش  در  زندگـی 
از سـه سـپهر حیـات اقتصـادی و تکنولـوژی   نارضایتـی طبقـه ی متوسـط چه گونـه 
ارتباطاتی و حقوق شـهروندی به هم پیوسـته اند و سـیل نارضایتی طبقه ی متوسـط 
می کوشـم چشـم اندازی  نهایتـاً  انداخته انـد.  راه  را  ارتقایافتـه اش  زندگـی  از سـطح 
از میـزان نارضایتـی طبقـه ی متوسـط از سـطح زندگـی اش در آینـده ی میان مـدت 
ترسـیم کنـم. بـر مبنـای داده هـا و تحلیل هـای تجربـی ارائه شـده نشـان خواهـم داد 
کـه انقطـاع سیاسـت های نولیبـرال و توقـف تحریم هـای اقتصادی بین المللی و ترک 
اقتدارگرایـی از شـرط های الزم، هرچنـد نـه کافـی، بـرای ممانعـت از افزایـش سـطح 
نارضایتی هـای طبقـه ی متوسـط بـه سـطوحی باالتـر اسـت، چـه در چارچـوب نظـام 

سیاسـی مسـتقر و چـه در تـالش بـرای فراتررفتـن از آن.

داده  های آشکارشده

بـر اسـاس مقولـه ی  امـکان تحلیـل  ایـران غالبـاً  نظـام تولیـد داده هـای رسـمی در 
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مفهومـِی طبقـه را چنـدان فراهـم نمی کنـد، از جملـه امـکان بررسـی آمـاری سـطح 
زندگـی طبقـه ی متوسـط را. این جـا در تـالش بـرای بازنمایـی سـطح زندگـی طبقـه ی 
هزینـه ی  متوسـط  جسـت:  خواهـم  بهـره  خاصـی  آمـاری  شـاخص  از  متوسـط 
خالـص سـاالنه ی واقعـی هـر عضـو خانـوار شـهری. ایـن شـاخص را بـا محاسـباتی 
از داده هـای بانـک مرکـزی، منـدرج در »نتایـج بررسـی بودجـه ی خانـوار در مناطـق 
شـهری ایـران«، بـرای دوره ی زمانـی بیست وشش سـاله ی حدفاصـل سـال های ۱۳۷۱ 
و ۱۳۹۶ اسـتخراج کـرده ام. ابتـدا آمارهـای اسـمی را بـا اسـتفاده از شـاخص بهـای 
و  کـرده ام  تورم زدایـی   ۱۳۹۵ پایـه ی  سـال  اسـاس  بـر  مصرفـی  خدمـات  و  کاالهـا 
ارقـام واقعـِی نشـان دهنده ی قـدرت خریـد را محاسـبه کـرده ام. سـپس، بـا احتسـاب 
دگرگونی هـای بُعـد خانـوار در نمونه گیـری بانـک مرکـزی از خانوارهـای شـهری طـی 
بـه متوسـط  را  دوره ی بیست وشش سـاله ی پیش گفتـه، متوسـط هزینـه ی خانـوار 

هزینـه ی یـک عضـو خانـوار تبدیـل کـرده ام. 

این شاخص فقط میانگین هزینه ی همه ی اهالی مناطق شهری را معرفی می کند 
نـه صرفـاً میانگیـن هزینـه ی اعضـای طبقـه ی متوسـط را. شـاخصی مناسـب تر بـرای 
میانگیـن  از  اسـت  عبـارت  متوسـط  اعضـای طبقـه ی  میانگیـن هزینـه ی  بازنمایـی 
هزینه ی ناخالص سـاالنه ی واقعی یک عضو خانوار شـهری متعلق به دهک ششـم 
هزینـه کـه بـا محاسـبات مذکـور از همـان مجموعه ی داده های پیش گفته اسـتخراج 
کرده ام اما فقط برای دوره ی سیزده سـاله ی حدفاصل سـال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۶ که 
در دسـترس اسـت. به قراری که در نمودار ۱ مالحظه می شـود، روند دگرگونی های 
ایـن دو شـاخص در فاصلـه ی سـال های ۱۳۸۴ الـی ۱۳۹۶، به رغـم تفـاوت در میـزان 
مطلق شـان، بسـیار مشـابه بـوده اسـت. نظـر بـه ایـن کـه نـه میزان مطلـق بلکه روند 
تغییـرات شـاخص در نظـر اسـت، تشـابه فـراوان بیـن رونـد دگرگونی هـای ایـن دو 
شـاخص عمـالً امـکان تعمیـم نتایـج حاصـل از بررسـی یکـی بـه دیگـری را فراهـم 

می کنـد. 
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بـا توجـه بـه ایـن کـه دومیـن شـاخص، یعنـی میانگیـن هزینـه ی ناخالـص سـاالنه ی 
دوره ی  بـرای  فقـط  ششـم،  دهـک  بـه  متعلـق  شـهری  خانـوار  عضـو  یـک  واقعـی 
سیزده سـاله ی حدفاصل سـال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۶ در دسـترس اسـت، برای بررسـی 
اولیـن  همـان  بـر  مشـخصاً  متوسـط  طبقـه ی  زندگـی  سـطح  دگرگونی هـای  رونـد 
شـاخص، یعنـی متوسـط هزینـه ی خالـص سـاالنه ی واقعـی هر عضو خانوار شـهری، 

تکیـه خواهـم کـرد کـه دوره ی زمانـی طوالنی تـری را پوشـش می دهـد.

نمـودار 2 رونـد متوسـط هزینـه ی خالـص سـاالنه ی واقعـی هـر عضـو خانـوار شـهری 
طـی سـال های ۱۳۷۱ الـی ۱۳۹۶ را نشـان می دهـد. به رغـم کاهشـی کـه در نخسـتین 
نیمـه ی دهـه ی نـود خورشـیدی نسـبت بـه آغـاز ایـن دهـه عمدتـاً بـر اثـر تحریم هـای 
بین المللـی بـر ضـد اقتصـاد ایـران در ایـن شـاخص رخ داده اسـت، رونـد کلـی اش 

در طـول دوره ی موضـوع بررسـی رو بـه افزایـش بـوده اسـت.

هزینـه ی خالـص سـاالنه ی واقعـی از گروه هـای گوناگون هزینه تشـکیل شـده اسـت 
کـه روندهـای متفاوتـی از یک دیگـر داشـته اند. نمـودار ۳ روندهـای کاهنـده ی دو 
گـروه هزینـه ی اوالً دخانیـات و ثانیـاً پوشـاک و کفـش را نشـان می دهـد. از میـان 
انـواع گروه هـای هزینـه فقـط همیـن دو گـروه بوده انـد کـه رونـدی نزولـی داشـته اند. 

و   ۳ نمـودار  راسـت  عمـودی سـمت  محـور  در  دخانیـات  هزینـه ی  گـروه  مقیـاس 
مقیـاس گـروه هزینـه ی پوشـاک و کفـش در محـور عمـودی سـمت چـپ نمـودار ۳ 

نشـان داده شـده اسـت. 
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فزاینـده  روندهایـی  اسـتثنا  بـدون  بررسـی  موضـوع  هزینـه ی  گروه هـای  سـایر  امـا 
و  خوراکی هـا  اوالً  هزینـه ی  گـروه  دو  فزاینـده ی  روندهـای   ۴ نمـودار  داشـته اند. 
آشـامیدنی ها و ثانیـاً بهداشـت و درمـان را نشـان می دهـد. مقیـاس گـروه هزینـه ی 
خوراکی ها و آشـامیدنی ها که رشـد مالیم تری دارد در محور عمودی سـمت راسـت 
نمـودار ۴ و مقیـاس گـروه هزینـه ی بهداشـت و درمـان کـه رشـد تندتـری دارد در 

محـور عمـودی سـمت چـپ نمـودار ۴ نشـان داده شـده اسـت. 

نمـودار ۵ روندهـای فزاینـده ی دو گـروه هزینـه ی اوالً مسـکن، آب، بـرق، گاز و سـایر 
سـوخت ها و ثانیـاً ارتباطـات را نشـان می دهـد. مقیـاس گـروه هزینه ی مسـکن، آب، 
بـرق، گاز و سـایر سـوخت ها در محـور عمـودی سـمت راسـت نمـودار ۵ و مقیـاس 
گـروه هزینـه ی ارتباطـات در محـور عمـودی سـمت چـپ نمودار ۵ نشـان داده شـده 

است.
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ابتـدا بـه برخـی علـل افزایـش سـطح زندگـی در جزئـی از گـروه هزینـه ی مسـکن و 
آب و بـرق و گاز و سـایر سـوخت ها می پـردازم، یعنـی مشـخصاً بـه مسـکن. برخـی 
از علـل افزایـش سـطح زندگـی تـا جایـی کـه بـه هزینـه ی مسـکن برمی گـردد، ناشـی 
از اوالً ارتقـای کیفـی مصالـح سـاختمانی و ثانیـاً افزایـش متـراژ مسـکن و ثالثـاً تکثیـر 
محـل  توزیـع  درصـد  دگرگونـی   ۶ نمـودار  اسـت.  بـوده  سـکونت  محـل  تسـهیالت 
سـکونت خانوارهـا بـر حسـب سـه نـوع مصالـح عمـده ی به کاررفتـه در سـاختمان 
)یکم، بتون آرمه؛ دوم، آجری با تیرآهن؛ و سوم، آجری با تیرچوبی( را طی سال های 
۱۳۷۱ الی ۱۳۹۶ نشـان می دهد. همان طور که مالحظه می شـود، کاربسـت مصالح 
کم کیفیت تـری چـون آجـری بـا تیرآهـن و تیرچوبـی بـه نفع افزایش کاربسـت مصالح 
باکیفیت تـری چـون بتـون آرمـه در سـاختمان های محـل سـکونت خانوارهای مناطق 
شـهری طی دوره ی موضوع بررسـی به شـدت کاهش یافته اسـت. بخش نامعلومی 
از ایـن بهبـود در کیفیـت مسـکن نیـز کـه بـه ارتقای کیفیت سـاختمان می انجامد به 

محـل سـکونت اعضـای طبقـه ی متوسـط مربـوط بـوده اسـت.
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مـورد  اتاق هـای  تعـداد  حسـب  بـر  خانوارهـا  توزیـع  درصـد  دگرگونـی   ۷ نمـودار 
اسـتفاده ی خانـوار را طـی سـال های ۱۳۷۱ الـی ۱۳۹۶ نشـان می دهـد. همان طـور کـه 
مالحظـه می شـود، درصـد خانوارهایـی کـه دو یـا سـه اتـاق داشـتند بـه زیـان درصـد 
خانوارهـای دارای یـک اتـاق به شـدت افزایـش یافتـه اسـت. ایـن دگرگونـی دربـاره ی 
همـه ی خانوارهـای مناطـق شـهری اسـت، امـا بخـش نامعلومـی از آن بـه احتمـال 
بسـیار قـوی تـا حـدی مربـوط اسـت بـه خانوارهایـی کـه درون طبقـه ی متوسـط بـه 
از  کـه  بـه خانوارهایـی  نیـز  تـا حـدی  و  یافته انـد  ارتقـا  باالتـر همیـن طبقـه  اقشـار 

طبقـات پایین تـر جامعـه بـه طبقـه ی متوسـط راه یافته انـد. 

نمـودار ۸ دگرگونـی درصـد خانوارهـای اسـتفاده کننده  از آشـپزخانه و حمـام را طـی 
سـال های ۱۳۷۱ الـی ۱۳۹۶ نشـان می دهـد. همان طـور کـه مالحظه می شـود، درصد 
خانوارهایـی کـه آشـپزخانه و نیـز حمـام داشـتند رو بـه افزایـش بـوده اسـت. ایـن 
دگرگونـی دربـاره ی همـه ی خانوارهـای مناطـق شـهری اسـت، امـا بخـش نامعلومـی 
از آن بـه احتمـال بسـیار قـوی مربـوط اسـت بـه خانوارهایـی کـه از طبقـات پایین تـر 

جامعـه بـه طبقـه ی متوسـط ارتقـای طبقاتـی یافته انـد. 
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طـی  را  شـهری  گاز  از  اسـتفاده کننده  خانوارهـای  درصـد  دگرگونی هـای   ۹ نمـودار 
دوره ی موضـوع بررسـی نشـان می دهـد. ایـن دگرگونـی دربـاره ی همـه ی خانوارهـای 
مناطـق شـهری اسـت، امـا بخـش زیـادی از آن بـه احتمـال بسـیار قـوی تـا حـدی 
مربـوط اسـت بـه خانوارهایـی کـه درون طبقـه ی متوسـط بـه اقشـار باالتـر همیـن 
طبقـه ارتقـا یافته انـد و تـا حـدی نیـز بـه خانوارهایـی کـه از طبقـات پایین تـر جامعـه 

بـه طبقـه ی متوسـط راه یافته انـد.

هم چنین برخی علل افزایش سطح زندگی در گروه هزینه ی ارتباطات در نمودار ۵ 
را می تـوان در ظهـور و گسـترش اقـالم جدیـدی در سـبد مصرفـی خانوارهـا دانسـت. 
نمـودار ۱۰ مشـخصاً درصـد خانوارهـای اسـتفاده کننده از کامپیوتـر شـخصی )سـال 
۱۳۷۶ بـه بعـد( و اینترنـت )سـال ۱۳۸۹ بـه بعـد( و تلفـن همـراه )سـال ۱۳۸۰ بـه 
بعـد( را نشـان می دهـد. ایـن دگرگونـی دربـاره ی همـه ی خانوارهـای مناطـق شـهری 
اسـت، امـا بخـش زیـادی از آن بـه احتمـال بسـیار قـوی تـا حـدی مربـوط اسـت بـه 
خانوارهایـی کـه درون طبقـه ی متوسـط بـه اقشـار باالتـر همیـن طبقه ارتقـا یافته اند 
و تـا حـدی نیـز بـه خانوارهایـی کـه از طبقـات پایین تـر جامعـه بـه طبقـه ی متوسـط 

راه یافته انـد.
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نمودار ۱۱ روندهای فزاینده ی دو گروه هزینه ی اوالً حمل و نقل و ثانیاً لوازم، اثاث 
و خدمات مورد اسـتفاده در خانه را نشـان می دهد. مقیاس هر دو گروه در محور 
عمـودی سـمت چـپ نمـودار ۱۱ نشـان داده شـده اسـت کـه اولیـن گـروه بـا شـیب 

تندتـر و دومیـن گـروه بـا شـیب کندتـر در مجمـوع رو بـه افزایـش بوده انـد.

برخـی علـل افزایـش سـطح زندگـی در گـروه هزینـه ی حمـل و نقـل )شـامل خریـد 
و  شـخصی،  نقلیـه ی  وسـایل  سـوخت  و  تعمیـرات  شـخصی،  نقلیـه ی  وسـایل 
اتومبیـل شـخصی  از  اسـتفاده  در گسـترش  را می تـوان  آمـد(  و  رفـت  هزینه هـای 
دانسـت کـه در نمـودار ۱2 نشـان داده شـده اسـت. ایـن دگرگونـی دربـاره ی همـه ی 
خانوارهـای مناطـق شـهری اسـت، امـا بخـش زیـادی از آن بـه احتمـال بسـیار قـوی 

بـه خانوارهـای طبقـه ی متوسـط اسـت. مربـوط 
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و  اثـاث  و  لـوازم  گـروه هزینـه ی  در  زندگـی  افزایـش سـطح  علـل  برخـی  هم چنیـن 
خدمـات مـورد اسـتفاده در خانـه در نمـودار ۱۱ را می تـوان در ظهـور و گسـترش 
نمونـه  بـاب  از   ۱۳ نمـودار  دانسـت.  خانوارهـا  مصرفـی  سـبد  در  جدیـدی  اقـالم 
مشـخصاً درصـد خانوارهـای اسـتفاده کننده از جاروبرقـی و ماشـین لباس شـویی را 
نشـان می دهـد. ایـن دگرگونـی دربـاره ی همـه ی خانوارهـای مناطـق شـهری اسـت، 
امـا بخـش نامعلومـی از آن بـه احتمـال بسـیار قـوی در پیونـد بـا خانوارهـای طبقـه ی 

اسـت. متوسـط 

و  تفریـح  ثانیـاً  و  تحصیـل  اوالً  گـروه هزینـه ی  فزاینـده ی دو  روندهـای  نمـودار ۱۴ 
امـور فرهنگـی را طـی سـال های ۱۳۷۶ الـی ۱۳۹۶ نشـان می دهـد کـه البتـه هـر دو 
به ترتیـب از اواخـر دهـه ی هشـتاد و اوایـل دهـه ی نـود احتمـاالً بـر اثـر تحریم هـای 
بـه کاهـش داشـته اند، هرچنـد کمـاکان در  رو  ایـران  اقتصـاد  بـر ضـد  بین المللـی 
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بـا اواسـط دهـه ی هفتـاد به مراتـب بیش ترنـد. قیـاس 

نمـودار ۱۵ نیـز روندهـای فزاینـده ی دو گـروه هزینـه ی اوالً رسـتوران و هتـل و ثانیـاً 
کاالهـا و خدمـات متفرقـه را طـی سـال های ۱۳۷۶ الـی ۱۳۹۶ نشـان می دهـد کـه 
اولـی از آغـاز دهـه ی نـود خورشـیدی احتمـاالً تحـت تأثیـر تحریم هـا رو بـه کاهـش 

داشـته اسـت.

از ایـن رو، بـر مبنـای ایـن شـواهد آمـاری می توان گفت سـطح زندگی اعضای طبقه ی 
متوسـط گرچه در نخسـتین نیمه ی دهه ی نود خورشـیدی عمدتاً بر اثر تحریم های 
بین المللـی بـر ضـد اقتصـاد ایـران نسـبت بـه آغـاز ایـن دهـه تـا حـدی کاهـش یافتـه، 
فزاینـده ای داشـته  رونـد  به طورکلـی  بررسـی در مجمـوع  امـا طـی دوره ی موضـوع 

است.
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عبـور  زندگـی  سـطح  از  رضایـت  میـزان  قلمـرو  بـه  زندگـی  سـطح  قلمـرو  از  وقتـی 
می کنیـم، از حـوزه ی انداز ه گیـری کمیّت هـا بـه حـوزه ی ارزش گـذاری کیفیّت هـا و از 
حـوزه ی داده هـای عمدتـاً عینـی بـه حـوزه ی ارزیابی هـای کامـالً ذهنـی گام می نهیـم.

اسـت  اجـرا رسـیده  بـه  پیمایش هـای متعـددی  انقـالب گرچـه  از  پـس  در دوره ی 
امـا  داده انـد،  دسـت  بـه  رضایت هـا  انـواع  میـزان  دربـاره ی  فراوانـی  اطالعـات  کـه 
بـرای مقایسـه ی سـطح  پیمایش هـا به هیچ وجـه مبنـای محکمـی  ایـن  مجموعـه ی 
رضایـت در طـول زمـان فراهـم نمی کننـد و از ایـن رو امـکان بررسـی دگرگونی هـای 
میـزان رضایـت از سـطح زندگـی در ایـران طـی زمـان تـا حـد زیـادی منتفـی اسـت، 
مگـر بـا تکیـه بـر برخـی شـواهد. درعین حـال، پیمایش هـای گوناگـون بـا قطعیـت از 

نـزد طبقـه ی متوسـط حکایـت می کننـد. نارضایتی هـا  انـواع  باالبـودن درجـه ی 

داده هـای بخـش اعظمـی از ایـن پیمایش هـا بـر حسـب برخـی متغیرهـای زمینـه ای 
و اجتماعـی گـزارش شـده اند: محـل سـکونت، جنـس، سـن، وضـع فعالیـت، وضـع 
صاحبـان  پاسـخ  مشـخصاً  سـواد  متغیـر  بـر  تکیـه  بـا  این جـا  در  سـواد.  و  تأهـل، 
متوسـط  طبقـه ی  اعضـای  پاسـخ  بـرای  جای گزینـی  هم چـون  عالـی  تحصیـالت 
اعضـای  شـمار  در  عالـی  تحصیـالت  صاحبـان  همـه ی  می شـود.  گرفتـه  نظـر  در 
طبقـه ی متوسـط نیسـتند، امـا اعضـای طبقـه ی متوسـط غالبـاً از تحصیـالت عالـی 
برخوردارنـد، کمااین کـه بنـا بـر یکـی از پیمایش هـای ملـی ۷۴ درصـد از صاحبـان 
بـاال  و  متوسـط  و  پاییـن  گزینـه ی  سـه  بیـن  از   ۱۳۹۵ سـال  در  عالـی  تحصیـالت 

کرده انـد.۱ تلقـی  متوسـط  طبقاتـی  جایـگاه  در  را  خودشـان 

اگـر میـزان رضایـت از اوضـاع اقتصـادی را جای گزینـی بـرای میـزان رضایت از سـطح 
زندگـی در نظـر گیریـم، بـا داد هـای آمـاری نمی توانیـم بـا قطعیـت نشـان دهیـم کـه 
بـوده  افزایـش  بـه  رو  زمـان  اعضـای طبقـه ی متوسـط در طـول  نـوع رضایـت  ایـن 
نارضایتی هـا  بـا قاطعیـت می تـوان گفـت میـزان  بـه کاهـش، هرچنـد  رو  یـا  اسـت 
بـاال اسـت. توزیـع درصـدی پاسـخ بـه رضایـت از اوضـاع اقتصـادی نـزد صاحبـان 

تحصیـالت عالـی در سـال ۱۳۸2 در جـدول ۱ آمـده اسـت.2 
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توزیـع درصـدی پاسـخ بـه رضایـت از اوضـاع اقتصادی نزد صاحبان تحصیالت عالی 
در سـال ۱۳۹۴ نیز به شـکلی دیگر در جدول 2 آمده اسـت. ۳

بااین حـال، شـواهدی هسـت کـه نشـان از افزایـش نارضایتی هـای طبقـه ی متوسـط 
از اوضـاع اقتصـادی دارنـد. بنـا بـر یکـی از پیمایش هـای ملـی، نزدیـک بـه نیمـی از 
صاحبـان تحصیـالت عالـی در سـال ۱۳۹۵ بـا ایـن گـزاره کـه »گذشـتگان )قدیمی هـا( 

از مـا خوش بخت تـر بودنـد« موافقـت داشـتند و فقـط یک چهـارم از ایـن جمعیـت بـا 
ایـن گـزاره مخالفـت کردنـد.۴ هم چنیـن، در همیـن پیمایـش، ۶2 درصـد از صاحبـان 
تحصیـالت عالـی اعـالم کرده انـد کـه وضـع اقتصـادی بدتـر شـده اسـت و فقـط 2۳ 

درصدشـان گفته انـد کـه وضـع اقتصـادی بهتـر شـده اسـت.۵

بـا این حسـاب، چنان چـه داده هـای ارائه شـده را داده  هـای آشکارشـده بـه حسـاب 
زندگـی طبقـه ی  اگـر سـطح  کـه:  اسـت  ایـن  از  عبـارت  اساسـی  پرسشـی  بیاوریـم، 
متوسـط در سـال های پـس از جنـگ هشت سـاله سـرجمع رو بـه ارتقـا بـوده اسـت، 
چـرا میـزان رضایـت اکثریـت بزرگـی از اعضـای طبقـه ی متوسـط از سـطح زندگـی 

ارتقایافته شـان رو بـه کاهـش داشـته اسـت؟ 
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تبیین

بـرای شناسـایی کلیـت نارضایتـی طبقـه ی متوسـط از سـطح زندگـی ارتقایافتـه اش 
جداجـدا  را  نارضایتـی  جویبارهـای  بایـد  جنـگ هشت سـاله  از  پـس  سـال های  در 
ثانیـاً  اوالً حیـات اقتصـادی و  در پهنه هـای گوناگـون جسـت وجو کـرد. سـه سـپهرِ 
تکنولـوژی ارتباطاتـی و ثالثـاً حقـوق شـهروندی احتمـاالً اصلی تریـن سرچشـمه های 

جویبارهـای نارضایتـی طبقـه ی متوسـط طـی سـال های پـس از جنـگ بوده انـد.

ابتـدا سـپهر حیـات اقتصـادی. بخش هـای وسـیعی از طبقـه ی متوسـط در زمـره ی 
سـطح  افزایـش  بـا  هم زمـان  کـه  بوده انـد  اجتماعـی  طبقـات  از  مجموعـه  آن 
از  انواعـی  بـا  نحـوی  بـه  هشت سـاله  جنـگ  از  پـس  سـال های  طـی  زندگی شـان 
نیـز مواجـه بوده انـد. اصلی تریـن  اختالل هـای کیفـِی ژرف در شـیوه ی زندگی شـان 
اقتصـاد  از فضـای  برآمـده  از: یکـم، اختـالِل  انـواع چنیـن اختالل هایـی عبارت انـد 
کالنـی کـه محمـل ارتقـای سـطح زندگی شـان بـوده اسـت؛ دوم، اختـالل برآمـده از 
موقتی  بـودن قراردادهـا بـرای تمتـع از برخـی سـاحت های کلیـدی حیـات اجتماعـی 
کـه اصلی تریـن مؤلفـه ی قوام بخش شـان می بایسـت امنیـت حاصـل از عقـد قـراردادِ 
در  دگرگونـی  از  برآمـده  اختـالل  سـوم،  می بـود؛  رابطـه  اسـتمرار  ضمانت  دهنـده ی 
و  اسـتحاله می کنـد؛  دچـار  نیـز  را  مبادله کننـدگان  خـود  کـه  مبادلـه  رابطـه ی  نـوع 
را  اجتماعـی  حیـات  کم وکیـف  کـه  محیط زیسـت  قهـر  از  برآمـده  اختـالل  چهـارم، 
دسـت خوش تغییـر قـرار می دهـد. ایـن انـواع اختالل هـای چهارگانـه از اصلی تریـن 
عوامـل افـت رضایـِت بخـش وسـیعی از اعضـای طبقـه ی متوسـط از سـطح زندگـی 
کیفـی  اختالل هـای  از  یـک  هـر  جلوه هـای  برخـی  اسـت.  بـوده  ارتقایافته شـان 
تـا حـدی صورت بنـدی  را می تـوان  زندگـی طبقـه ی متوسـط  چهارگانـه در شـیوه ی 

کـرد.

ابتـدا نخسـتین نـوع از انـواع چهارگانـه ی اختالل هـای کیفـی. به رغـم افزایـش سـطح 
زندگـی، فضـای اقتصـاد کالن کـه محمـل وقـوع چنیـن افزایشـی در سـطح زندگـی 
بـوده اسـت در سـال های پـس از جنـگ هشت سـاله همـواره از ناامنـی و بی ثباتـی 
حکایـت می کـرده اسـت. اسـتمرار نرخ هـای بـاالی تـورم در طـول دوره ای طوالنـی 
 ۷۰ حـدوداً  اسـت.  بـوده  اختاللـی  چنیـن  برسـازنده ی  عوامـل  از  یکـی  مشـخصاً 
درصـد از صاحبـان تحصیـالت عالـی در سـال ۱۳۹۵ از »تغییـرات زیـاد قیمت هـا« 
بخش هـای  کرده انـد.۶  یـاد  اجتماعـی  مخاطره هـای  اصلی تریـن  از  یکـی  هم چـون 
نامعلومـی از طبقـه ی متوسـط بـر اثـر تـورم در چهـار نقـش به درجـات گوناگون دچار 
سـلب مالکیت می شـده اند: یکـم، در نقـش مـزد و حقوق بگیـران بـا کاهـش قـدرت 
صاحبـان  نقـش  در  دوم،  بوده انـد؛  مواجـه  ریالی شـان  مزدهـای  و  حقـوق  خریـد 
ریالی شـان  نقـدی  دارایی هـای  خریـد  قـدرت  افـت  بـا  ریالـی  نقـدی  دارایی هـای 
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افزایـش  بابـت  انبارهـا  موجـودی  خریـداران  نقـش  در  سـوم،  بوده انـد؛  روبـه رو 
قیمـت موجـودی انبارهـا متضـرر می شـده اند؛ و چهـارم، در نقـش مسـاعده بگیران 
و مسـتمری بگیران از دولـت بـا کاهـش قـدرت خریـد مسـاعده ها و مسـتمری های 
نقـدی دریافتی شـان از دولـت مواجـه بوده انـد.۷ بخش هـای نامعلومـی از طبقـه ی 
متوسـط بـه میزانـی کـه بـر اثـر تـورم مزمـن دچـار ایـن نـوع سلب مالکیت شـدگی ها 
می شـده اند متناسـباً نیـروی کارشـان در بـازار کار بـه میـزان بیش تـری دسـت خوش 
کاالیی سـازی قـرار می گرفتـه اسـت. ایـن بخـش نامعلـوم از طبقـه ی متوسـط عمـالً 
افزایـش  بـا  توأمـان  تـورم،  بـاالی  نرخ هـای  اثـر  بـر  را،  زندگی شـان  سـطح  ارتقـای 
درجـه ی کاالیی شـدن نیـروی کارشـان تجربـه کرده انـد و ازایـن رو در معـرض نوعـی 

گرفته انـد. قـرار  زندگی شـان  در شـیوه ی  کیفـی  اختـالل 

در  کالن(  اقتصـاد  از  )برآمـده  کیفـی  اختـالل  برسـازنده ی  عوامـل  از  دیگـر  یکـی 
اسـتمرار  از  اسـت  بـوده  عبـارت  متوسـط  طبقـه ی  از  بخش هایـی  زندگـی  شـیوه ی 
نـرخ بـاالی بیـکاری. ایـن نـرخ در همـه ی سـال های پـس از انقـالب همـواره دورقمـی 
بـوده اسـت.۸ حـدوداً 2۶ درصـد پاسـخ دهندگان در یکـی از پیمایش هـای ملـی در 
سـال ۱۳۹۵ بیـکاری را مهم تریـن نگرانـی و دغدغـه ی فـرد در زندگـی دانسـته بودنـد 
ایـن مبنـا در صـدر  بـر  انـواع نگرانی هـا و دغدغه هـا  از میـان  بیـکاری  کـه  چنـدان 
سـیاهه ی نگرانی هـای افـراد در جامعـه قـرار گرفتـه بـود.۹ معضـل بیـکاری متناسـباً 
دامـن بخش هایـی از اعضـای طبقـه ی متوسـط را نیـز می گرفتـه اسـت. البتـه نـرخ 
تـا  اسـت  بـوده  بیش تـر  زنـان همـواره  میـان  در  اوالً  در طبقـه ی متوسـط  بیـکاری 
در میـان مـردان، ثانیـاً در میـان رده هـای سـنی پایین تـرِ جمعیـت فعـال به مراتـب 
اقشـار  میـان  در  ثالثـاً  و  باالتـر،  سـنی  رده هـای  میـان  در  تـا  اسـت  بـوده  بیش تـر 
پایین تـر طبقـه ی متوسـط نیـز بیش تـر بـوده اسـت تـا در میـان اقشـار باالتـر طبقـه ی 
متوسـط. بـر ایـن مبنـا، درصـد نامعلومـی از اعضـای طبقـه ی متوسـط بـه درجـات 
بـا  عمدتـاً  متوسـط،  طبقـه ی  بیـکاران  بوده انـد.  بیـکاری  معضـل  دچـار  گوناگـون 
هم یاری هـای نهـاد خانـواده امـا بـه هزینـه ی لطمه خـوردن بـه عـزت نفس شـان، از 
امـکان حفـظ سـطح زندگـی خویـش برخـوردار بوده انـد. برخـی ریشـه های افزایـش 
نارضایتـی از سـطح زندگـی ارتقایافتـه میـان بخش هایـی از طبقـه ی متوسـط را بایـد 
طبقـه ی  بیـکاران  زندگـی  سـطح  ارتقـای  یـا  حفـظ  کـرد.  جسـت وجو  همین جـا  در 
بـا اتـکا بـر هم یاری هـای نهـاد خانـواده میسـر می شـده اسـت  متوسـط کـه عمدتـاً 
درعین حـال از بـروز نوعـی اختـالل کیفـی در شـیوه ی زندگـی ایـن بخـش از اعضـای 
متـن  در  انسـانی کژکارکـرد  رابطـه ی  نـوع  ایـن  طبقـه ی متوسـط حکایـت می کنـد. 
هم بسـتگی ها و هم دلی هـای انسـانی در بطـن نهـاد خانـواده مسـبب لطمه زنـی بـه 
عـزت نفـس اعضـای بیـکار طبقـه ی متوسـط بـوده اسـت. بخش هـای نامعلومـی از 
طبقـه ی متوسـط بـه میزانـی کـه بـر اثـر بیـکاری مزمـن دچـار ایـن نـوع اختـالل کیفـی 
زندگی شـان،  ارتقـای سـطح  به رغـم  متناسـباً،  زندگی شـان می شـده اند  شـیوه ی  در 
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بوده انـد. نارضایتـی  احسـاس  دچـار 

زندگـی طبقـه ی متوسـط.  کیفـی در شـیوه ی  اختـالل  از  نـوع  بـه دومیـن  می رسـم 
برخـی سـاحت های  از  تمتـع  بـرای  نـوع قراردادهـا  زندگـی،  افزایـش سـطح  به رغـم 
در  کـه  اسـت  شـده  عمیـق  دگرگونی هـای  برخـی  دچـار  اجتماعـی  حیـات  کلیـدی 
شـیوه ی زندگـی طـرِف فرودسـت قـرارداد میـان برخـی بخش هـای طبقـه ی متوسـط 
بـه نحـوی اختـالل پدیـد مـی آورده اسـت. موقتی شـدن قراردادهـای کاری مشـخصاً 
از  درصـد   ۶۵ حـدوداً  اسـت.  بـوده  اختاللـی  چنیـن  برسـازنده ی  عوامـل  از  یکـی 
صاحبـان تحصیـالت عالـی در سـال ۱۳۹۵ میـزان »مخاطـره ی ازدسـت دادن شـغل 
مخاطـره ای  چنیـن  علت هـای  از  یکـی  دانسـته اند.۱۰  »زیـاد«  را  بیکار شـدن«  و 
بنـا  کمااین کـه،  اسـت،  بـوده  کاری  قراردادهـای  موقتی شـدن  همیـن  البتـه  نیـز 
علـت  اصلی تریـن   ،۱۳۹۵ سـال  در  کشـور  کار  نیـروی  آمارگیـری  طـرح  نتایـج  بـر 
همـه ی  یک چهـارم  و  اسـت  بـوده  کار  موقتی بـودن  عامـل  بیـکاراْن  شـغل  تـرِک 
موقتی سـازی  پی آمـد  مهم تریـن  اسـت.۱۱  دربرمی گرفتـه  را  ذکرشده شـان  علـل 
بـوده اسـت از کاهـش شـدید امنیـت شـغلی نیروهـای  قراردادهـای کاری عبـارت 
انجامیـده  کار  بـازار  تـوان چانه زنی شـان در  بـه تضعیـف  کـه  طبقـه ی متوسـط  کارِ 
اسـت. آن دسـته از شـاغالن طبقـه ی متوسـط کـه قبل ترهـا قـرارداد کارِی دائمـی 
داشـتند از تـوان چانه زنـی بیش تـری بـا کارفرمـا برخـوردار بودنـد امـا وقتـی قـرارداد 
همـه ی  سـر  بـر  چانه زنی شـان  تـوان  شـد  برخـوردار  موقـت  جنبـه ی  از  کاری شـان 
مؤلفه هـای تعیین کننـده ی شـرایط کاری شـان بـه درجـات گوناگـون کاهـش یافـت. 
ایـن بخـش نامعلـوم از طبقـه ی متوسـط عمـالً ارتقـای سـطح زندگی شـان را توأمـان 
بـا کاهـش تـوان چانه زنی شـان تجربـه کرده انـد و ازایـن رو در معـرض نوعـی اختـالل 

گرفته انـد. قـرار  زندگی شـان  شـیوه ی  در  کیفـی 

یکـی دیگـر از عوامـل برسـازنده ی اختـالل کیفـی )برآمـده از موقتی بـودن قراردادهـا( 
از تغییـر  بـوده اسـت  از طبقـه ی متوسـط عبـارت  در شـیوه ی زندگـی بخش هایـی 
نـوع قـرارداد در زمینـه ی نحـوه ی تصـرف مسـکن. در زمینـه ی رجحان هـای عرصـه ی 
ملـی  پیمایش هـای  از  یکـی  در  پاسـخ دهندگان  از  درصـد   ۱۹ حـدوداً  اقتصـادی، 
بشـوید  تومـان  میلیـون  صـد  صاحـب  »اگـر  کـه  پرسـش  ایـن  بـه   ۱۳۹۵ سـال  در 
کردنـد  انتخـاب  را  مسـکونی«  منـزل  »خریـد  گزینـه ی  می کنیـد؟«  کار  چـه  آن  بـا 
و بـر ایـن مبنـا چنیـن گزینـه ای را در صـدر رجحان هـای عرصـه ی اقتصـادی جـای 
دادنـد.۱2 ایـن نـوع اولویت دهـی در بسـتر دوره ای زمانـی بـه وقـوع پیوسـته اسـت 
در  درصـد   ۷۶ حـدوداً  از  شـهری  مناطـق  در  مالک نشـین  خانوارهـای  درصـد  کـه 
سـال ۱۳۷۱ بـه حـدوداً ۶۵ درصـد در سـال ۱۳۹۶ کاهـش یافتـه اسـت، حال آن کـه 
درصـد خانوارهـای اجاره نشـین از حـدوداً ۱۴ درصـد در سـال ۱۳۷۱ بـه حـدوداً 2۶ 
درصـد در سـال ۱۳۹۶ افزایـش یافتـه اسـت.۱۳ چنیـن تصویـری در مناطـق شـهری 
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از  نامعلومـی  امـا وضـع بخـش  اسـت،  اجتماعـی  بـه کلیـت طبقـات  البتـه متعلـق 
طبقـه ی متوسـط را نیـز از حیـث نحـوه ی تصـرف مسـکن و خصلـت موقتـی قـرارداد 
در  بی ثباتی هـا  انـواع  بـا  همـواره  اجاره نشـینی  می کنـد.  بازنمایـی  زمینـه  ایـن  در 
ایجـاد  منبـع  به خودی خـود  کـه  اسـت  بـوده  همـراه  روزمـره  زندگـی  ضرب آهنـگ 

نارضایتی انـد.

به رغـم  متوسـط.  طبقـه ی  زندگـی  شـیوه ی  در  کیفـی  اختـالل  نـوع  سـومین  امـا 
افزایـش سـطح زندگـی، بخـش وسـیعی از طبقـه ی متوسـط در سـال های پـس از 
دگرگونـی  عمـالً  اجتماعـی  برخـی خدمـات  بـه  بـرای دسترسـی  جنـگ هشت سـاله 
بـه  رابطـه ی مبادلـه تجربـه کرده انـد کـه در شـیوه ی زندگی شـان  نـوع  را در  ژرفـی 
نحـوی اختـالل زا بـوده اسـت. اگـر برخـی خدمـات اجتماعـی تـا پیـش از پایـان جنـگ 
هشت سـاله بـا کمیـت و کیفیتـی نازل تـر در چارچـوب مبادلـه ی مبتنـی بـر بازتوزیـع 
جنـگ  پایـان  از  پـس  دوره ی  در  می شـد  عرضـه  متوسـط  طبقـه ی  اعضـای  بـه 
هشت سـاله بـا کمیـت و کیفیتـی باالتـر در چارچـوب مبادلـه ی بازاری به دست شـان 
ميـان  دوسـويه  رابطـه ی  گـروِ  در  بازتوزيـع  بـر  مبتنـي  مبادلـه ی  اسـت.  می رسـیده 
دولـت و شـهروندان از جملـه اعضـای طبقـه ی متوسـط اسـت: از يـك سـو جريـان 
وصـول مالیـات و درآمدهـای نفتـی بـه خزانـه ی دولـت و از ديگـر سـو توزيـع مجـددِ 
ایـن منابـع مالـی جمع آوري شـده توسـط دولـت ميـان شـهروندان از جملـه اعضـای 
طبقـه ی متوسـط در قالـب ارائـه ی خدمـات اجتماعـی. امـا مبادلـه ی بـازاري در گـروِ 
نـوع دیگـری از رابطـه ی دوسـویه ميـان دو يـا چنـد كنش گـر اقتصـادي اسـت كـه 
مثـالً خدمـات را آزادانـه بـه انگيـزه ی سـود در قيمت هايـي خريـد و فـروش مي كننـد 
كـه بـه درجـات گوناگـون از تعامـل عرضـه و تقاضـا در بـازار آزاد تعييـن مي شـود. بـا 
عقب نشـینی دولـت در سـال های پـس از جنـگ هشت سـاله در زمینـه ی عرضـه ی 
بازتوزیـع،  بـر  مبتنـی  مبادلـه  ی  چارچـوب  در  شـهروندان  بـه  اجتماعـی  خدمـات 
مبادلـه ی  چارچـوب  در  به تدریـج  اجتماعـی  خدمـات  نـوع  ایـن  از  وسـیعی  بخـش 
بـازاری عرضـه می شـده اسـت. دو نمونـه ی کلیـدی از خدمـات اجتماعـی کـه طـی 
و  مبادلـه  رابطـه ی  از جنـگ هشت سـاله دسـت خوش دگردیسـی  پـس  سـال های 
از  بوده انـد  عبـارت  شـده اند  کاالیی سـازی  از  گوناگونـی  درجـات  مشـمول  ازایـن رو 

آمـوزش عالـی. و  خدمـات درمانـی 

خدمـات  هزینه هـای  در  خانوارهـا  مشـارکت  نـرخ  درمانـی،  خدمـت  حـوزه ی  در 
درمانی و خدمات جانبِی مراقبت پزشـکی طی سـال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷ سـرجمع 
رو بـه افزایـش بـوده اسـت کـه از افتـادن وزن بیش تـری از هزینه هـای درمـان بـر 
هزینـه ی خدمـات  در  خانوارهـا  مشـارکت  نـرخ  می کنـد.  خانوارهـا حکایـت  دوش 
درمانـی از ۵۶ درصـد در سـال ۱۳۸۱ بـه ۵۹ درصـد در سـال ۱۳۸۷ افزایـش یافتـه 
اسـت و نـرخ مشـارکت خانوارهـا در هزینـه ی خدمـات جانبـی مراقبـت پزشـکی از 
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۶۸ درصـد در سـال ۱۳۸۱ بـه ۷۰ درصـد در سـال ۱۳۸۷ افزایـش یافتـه اسـت.۱۴ 
طبقـه ی  بـه  صرفـاً  نـه  اسـت  مربـوط  اجتماعـی  طبقـات  کلیـت  بـه  دگرگونـی  ایـن 
متوسـط، امـا تجربـه ی بخـش وسـیعی از اعضـای طبقـه ی متوسـط را نیـز بازنمایـی 
می کنـد، کمااین کـه حـدود ۴2 درصـد از صاحبـان تحصیـالت عالـی در سـال ۱۳۹۵ 

کردنـد.۱۵  ارزیابـی  »زیـاد«  را  دارو«  و  پزشـکی  و  درمانـی  خدمـات  »مخاطـره ی 

رایـگان  نیـز نسـبت جـذب دانشـجو در بخـش   آمـوزش عالـی  در حـوزه ی خدمـت 
بـه   ۱۳۷۶ سـال  در  چهل وچهارصـدم  رقـم  از  عالـی  آمـوزش  شـهریه ای  بخـش  بـه 
رقـم نوزده صـدم در ۱۳۹۳ کاهـش یافـت۱۶ کـه از افتـادن وزن بیش تـری از مخـارج 
آمـوزش عالـی بـر دوش خانوارهـا حکایـت می کنـد. ایـن دگرگونـی بـه کلیـت طبقـات 
اجتماعـی مربـوط اسـت نـه صرفـاً بـه طبقـه ی متوسـط، امـا تجربـه ی بخـش وسـیعی 
از اعضـای طبقـه ی متوسـط را نیـز بازنمایـی می کنـد، کمااین کـه حـدود ۹۴ درصـد 
فرزندان شـان  کـه  داشـتند  دوسـت  در سـال ۱۳۹۵  عالـی  تحصیـالت  از صاحبـان 
در یکـی از مقاطـع تحصیلـی عالـی تحصیـل کننـد۱۷ و علی القاعـده هنـگام تحقـق 
خواست شـان ناگزیـر از برعهده گیـری مخـارج برخـورداری فرزندان شـان از خدمـت 

بوده انـد.  عالـی  آمـوزش 

تغییـر الگـوی مبادلـه و کاالیی سـازی انـواع خدمـات اجتماعـی دولـت نظیـر آمـوزش 
سـال های  در  غیـره  و  سـالمت  و  درمـان  و  بهداشـت  و  عالـی  آمـوزش  و  عمومـی 
پـس از جنـگ هشت سـاله، درواقـع بازتـاب کاهـش شـدید دسـتمزدهای اجتماعـی 
مبالغـی  درواقـع  اجتماعـی  دسـتمزدهای  اسـت.  بـوده  متوسـط  طبقـه ی  اعضـای 
نامرئی انـد کـه چـون وظیفـه ی تأمیـن مالـی این یا آن نوع خدمت اجتماعی را دولت 
هزینـه ای  اصـالً  یـا  آن خدمـت  از  برخـورداری  بابـت  عهـده می گیـرد، خانوارهـا  بـر 
متقبـل نمی شـوند یـا قیمتـی پایین تـر از قیمت هـای بـازار می پردازنـد. وقتـی دولـت 
بـه  از اجـرای وظایـف خـودش در زمینـه ی خدمـات اجتماعـی عقـب می نشـیند و 
کاالیی سـازی خدمـات اجتماعـی مبـادرت می کنـد، ایـن هزینه هـا مرئـی می شـوند 
اجتماعـی  دسـتمزدهای  کاهـش  مبنـا،  ایـن  بـر  می افتنـد.  خانواده هـا  دوش  بـر  و 
مخارج شـان  بـر  هشت سـاله  جنـگ  از  پـس  سـال های  در   متوسـط  طبقـه ی 
پدیـد  زندگی شـان  شـیوه ی  در  کیفـی  اختـالل  نوعـی  ازایـن رو  و  اسـت  می افـزوده 

اسـت. مـی آورده 

سـرانجام نیـز چهارمیـن نـوع اختـالل کیفـی در شـیوه ی زندگـی طبقـه ی متوسـط. 
افزایـش سـطح زندگـی طبقـه ی متوسـط طـی سـال های پـس از جنـگ هشت سـاله 
در زیست محیطی رو به تخریب رخ داده است که میزان رضایت حاصل از چنین 
ارتقایـی در سـطح زندگـی را بـر اثـر اختالالتـی کـه پدیـد مـی آورد تحت الشـعاع قـرار 
مـی داده اسـت. از بـاب نمونـه، حـدوداً ۴۶ درصـد از صاحبـان تحصیـالت عالـی در 
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را و حـدوداً ۶۵ درصدشـان »مخاطـره ی  آلودگـی هـوا«۱۸  سـال ۱۳۹۵ »مخاطـره ی 
کردنـد.  ارزیابـی  »زیـاد«  را  و خشک سـالی«۱۹  آب  وضـع 

اختالل هـای  بـروز  از  صرف نظـر  ارتباطاتـی.  تکنولوژی هـای  سـپهر  بـه  می رسـیم 
کیفـی گسـترده در شـیوه ی زندگـی طبقـه ی متوسـط کـه بـه افـت رضایـت از سـطح 
باالتـر  از سـطوح  انجامیـده اسـت، گسـترش وقـوف طبقـه ی متوسـط  زندگی شـان 
زندگـی در سـایر نقـاط دنیـا طـی چنـد دهـه ی اخیـر نیـز عامـل کلیـدِی مؤثـری بـر 
میـزان نارضایتـی از سـطح زندگـی خودشـان در جغرافیـای ایـران بـوده اسـت، آن هـم 
از طریـق شـکل دهی بـه گرایشـی روان شناسـانه کـه حسـرت ناداشـته ها را  نهایتـاً 
سـطوح  از  متوسـط  طبقـه ی  وقـوف  گسـترش  می کنـد.  چیـره  داشـته ها  لـذت  بـر 
مجـرای  چهـار  از  عمدتـاً  اخیـر  دهه هـای  طـی  دنیـا  نقـاط  سـایر  در  زندگـی  باالتـر 

اسـت. وقـوع می پیوسـته  بـه  اصلـی 

یکـم، مجـرای سـفرهای خارجـی کـه مسـافران ایرانـی بـه خـارج از کشـور را مسـتقیم 
مـی داده  قـرار  دنیـا  نقـاط  سـایر  سـاکنان  زندگـی  سـطح  مشـاهده ی  معـرض  در 
تعـداد  گیریـم،  نظـر  در  را  هوایـی  نقـل  و  فقـط حمـل  اگـر  نمونـه،  بـاب  از  اسـت. 
مسـافران خروجـی از فرودگاه هـای ایـران از ۹۴۳ هـزار در سـال ۱۳۷۵2۰ بـه ۴۸۹۸ 
هـزار در سـال ۱۳۹۷2۱ افزایـش یافتـه اسـت کـه انتظـار مـی رود سـهم چشـم گیر امـا 
باشـد.  بـوده  متوسـط  طبقـه ی  اعضـای  بـه  متعلـق  نیـز  سـفرها  ایـن  از  نامعلومـی 
هنـگام  دنیـا  نقـاط  از  بسـیاری  در  باالتـر  زندگـی  سـطوح  مسـتقیم  مشـاهده ی 
زیـان  بـه  به نوبه ی خـود معیارهـای جدیـدی  بـه وطـن می توانسـته اسـت  بازگشـت 
ارزیابـی ذهنـی از سـطح زندگـِی ارتقایافتـه ی مسـافراِن طبقـه ی متوسـط در وطـن 

باشـد. گـذارده  اختیارشـان  در 

را دربـاره ی سـطح زندگـی  کـه اطالعـات گسـترده ای  دوم، مجـرای فضـای مجـازی 
 ۱۳۸۷ سـال  در  اگـر  اسـت.  قـرار  داده  کاربـران  اختیـار  در  دنیـا  نقـاط  سـایر  در 
فقـط حـدوداً 2۳ درصـد از خانوارهـای شـهری در محـل سکونت شـان بـه اینترنـت 
سـکونت  محـل  در  درصدشـان   ۷۸ حـدوداً   ۱۳۹۶ سـال  در  داشـتند،  دسترسـی 
کلیـت  دربـاره ی  ارقـام  ایـن  بودنـد.22  برخـوردار  اینترنـت  بـه  دسترسـی  امـکان  از 
طبقـات اجتماعـی بـوده اسـت نـه صرفـاً اعضـای طبقـه ی متوسـط. بااین حـال، بـه 
تـا حـد زیـادی  نظـر می رسـد وضعیـت دسترسـی اعضـای طبقـه ی متوسـط را نیـز 
صاحبـان  از  درصـد   ۸2 حـدوداً   ۱۳۹۵ سـال  در  کمااین  کـه  می کنـد،  بازنمایـی 
تحصیـالت عالـی بـه اینترنـت دسترسـی داشـتند.2۳ دسترسـی خانوارهـای شـهری 
بـوده اسـت.  بـه افزایـش  رو  بـه فضـای مجـازی نیـز متناسـباً  ابزارهـای اتصـال  بـه 
و بیش تـر در مناطـق  از جمعیـت شش سـاله  در سـال ۱۳۸۹ حـدوداً ۳۳ درصـد 
بـه ۵۳ درصـد  ایـن رقـم در سـال ۱۳۹۶  امـا  از رایانـه اسـتفاده می کردنـد  شـهری 
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در  عالـی  تحصیـالت  صاحبـان  از  درصـد   ۴۹ حـدوداً   ۱۳۹۵ سـال  در  رسـید.2۴ 
منـزل2۵ و حـدوداً ۱2 درصدشـان در محـل کار یـا تحصیـل2۶ از امـکان اتصـال بـه 
اینترنـت برخـوردار بودنـد. هم چنیـن در سـال ۱۳۸۹ حـدوداً ۶۰ درصـد از جمعیـت 
شش سـاله و بیش تـر در مناطـق شـهری از تلفـن همـراه اسـتفاده می کردنـد، امـا 
بـه حـدوداً ۸۳ درصـد رسـید.2۷ در سـال ۱۳۹۵ حـدوداً  ایـن رقـم در سـال ۱۳۹۶ 
اینترنـت  بـه  از طریـق گوشـی هوش منـد  ۵۱ درصـد از صاحبـان تحصیـالت عالـی 
زندگـی  از سـطوح  نمایـش گسـترده ای  متصـل می شـدند.2۸ فضـای مجـازی عمـاًل 
باالتـر هـم در خـود کشـور و هـم در سـایر نقـاط دنیـا را در معـرض نـگاه کاربـران قرار 
بـرای  روزمـره  زندگـی  از لحظه هـای  نوپدیـدی در بسـیاری  کـه معیارهـای  مـی داده 

اسـت.  می کـرده  تعریـف  ارتقایافته شـان  زندگـی  سـطح  مجـدد  ارزیابـی 

سـومین مجـرا عبـارت بـوده اسـت از شـبکه های تلویزیونـی ماهـواره ای کـه امـکان 
بینندگان شـان  بـرای  را  ایـران  از  خـارج  در  زندگـی  گوناگـون  سـطوح  از  وقـوف 
و  پانزده سـاله  افـراد  از  درصـد   2۱ حـدوداً   ۱۳۹۳ سـال  در  می کرده انـد.  فراهـم 
رقـم  ایـن  می کردنـد.2۹  تماشـا  را  کشـور  از  خـارج  ماهـواره ای  برنامه هـای  بیش تـر 
دربـاره ی کلیـت طبقـات اجتماعـی اسـت نـه صرفـاً طبقـه ی متوسـط. امـا در سـال 
تلویزیونـی  شـبکه های  عالـی  تحصیـالت  صاحبـان  از  درصـد   ۳۹ مشـخصاً   ۱۳۹۵
گوناگـون  مؤلفه هـای  می کردنـد.۳۰  تماشـا  فراغت شـان  زمـان  در  را  ماهـواره ای 
ارتباطـی  تکنولوژی هـای  از  برآمـده  مفـاد  سـایر  مثـل  نیـز،  ماهـواره ای  برنامه هـای 
نویـن، به طـرزی مسـتمر بـه شـکل گیری نیازهـا و تمناهـای جدیـد در روح و روان 
زندگـی  سـطح  از  رضایـت  درجـه ی  کـه  می انجامیده انـد  بیننـدگان  از  بسـیاری 
منفـی  به طـرزی  را  متوسـط  طبقـه ی  اعضـای  ارتقایافتـه ی  پیشـاپیش  متعـارِف 

می داده انـد.  قـرار  تحت الشـعاع 

چهارمیـن مجـرا نیـز انـواع ارتباطـات جمعیـت سـاکن در ایـران بـا جمعیـت مهاجـران 
ایرانـی در بیـرون از ایـران بـوده اسـت. بنـا بـر یـک ارزیابـی رسـمی در سـال ۱۳۹۹، 
جمعیـت مهاجـران ایرانـی بـه خـارج از کشـور طـی سـه دهـه ی گذشـته بیـش از دو 
زندگـی غالبـاً  از سـطح  ایرانـی  کـه جمعیـت مهاجـر  برابـر شـده اسـت.۳۱ تصویـری 
باالتـر خودشـان در بیـرون از ایـران بـه مرتبطـان ایرانـی سـاکن در ایـران از طریـق 
انـواع وسـایل ارتباطاتـی عرضـه می کرده انـد منبعـی مؤثـر بـرای مقایسـه ی سـطوح 
زندگـی در ایـران و بیـرون از ایـران نـزدِ از جملـه اعضـای طبقـه ی متوسـِط سـاکن در 
ایـران بـوده اسـت، آن هـم غالبـاً بـه زیـان سـطح زندگـی متعـارف طبقـه ی متوسـط 

در ایـران.

دنیـا  نقـاط  سـایر  در  زندگـی  باالتـر  سـطوح  از  متوسـط  طبقـه ی  وقـوف  گسـترش 
به مـدد شـیوع فزاینـده ی انـواع تکنولوژی هـا و امکانـات ارتباطـی طـی چنـد دهـه ی 
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اخیـر بـه رشـد فزاینـده ی میـزان ناداشـته های مادی شـان انجامیـده اسـت. میـزان 
زندگی شـان  سـطح  ارتقـای  اثـر  بـر  کـه  متوسـط  طبقـه ی  مـادی  داشـته های  رشـد 
پدیـد آمـده از میـزان رشـد ناداشـته های مادی شـان کـه بـر اثـر گسـترش وقوف شـان 
بـوده  به مراتـب کم تـر  نقـاط دنیـا شـکل گرفتـه  باالتـر زندگـی در سـایر  از سـطوح 
بخش هـای  میـان  روان شناسـانه  گرایشـی  تکویـن  بـه  وضعیتـی  چنیـن  اسـت. 
حسـرت  سـایه ی  در  داشـته ها  لـذت  کـه  انجامیـده  متوسـط  طبقـه ی  از  وسـیعی 
ناداشـته ها بـس کم رنگ تـر شـده اسـت. غلبـه ی تأثیـر روانـِی حسـرت ناداشـته ها 
از  متوسـط  طبقـه ی  از  وسـیعی  بخش هـای  نـزد  داشـته ها  لـذت  روانـی  تأثیـر  بـر 
اصلی تریـن عوامـل افـت میـزان رضایت شـان از سـطح زندگـی به رغـم ارتقـای خـود 

اسـت. بـوده  جنـگ هشت سـاله  از  پـس  سـال های  طـی  زندگی شـان  سـطح  

سـرانجام نیـز می رسـیم بـه سـپهر حقـوق شـهروندی. عـالوه بـر خـود سـطح زندگـی، 
میـزان رضایـت از سـطح زندگـی هم چنیـن بـا میـزان رضایـت عمومـی شـهروندان از 
درجـه ی برخورداری شـان از حقـوق سیاسـی و مدنـی شـهروندی نیـز در پیونـد بـوده 
از حقـوق سیاسـی و  نابرخـورداری شـهروندان  از  برآمـده  اسـت. رخـوت اجتماعـِی 
نامناسـب  مدنـی  و  سیاسـی  محیـط  بـه  شـکل دهی  مجـرای  از  شـهروندی  مدنـی 
مـادی  داشـته های  لـذت  روانـِی  تأثیـر  به نوبه ی خـود  نیـز  شـهروندان  حیـات  بـرای 
نارضایتـی  بـرای  پرشـماری  مؤیدهـای  اسـت.  می کـرده  کم رنـگ  را  افزایش یافتـه 
حقـوق  از  برخورداری شـان  درجـه ی  از  متوسـط  طبقـه ی  از  وسـیعی  بخش هـای 
وجـود  هشت سـاله  جنـگ  از  پـس  سـال های  طـی  شـهروندی  مدنـی  و  سیاسـی 

اسـت. داشـته 

حـدوداً ۹۶ درصـد از پاسـخ دهندگان در یکـی از پیمایش هـای ملـی در سـال ۱۳۹۵ 
از »تشـکل ها و احـزاب و گروه هـای سیاسـی« عضویـت نداشـتند.۳2  در هیچ یـک 
بازتـاب وضعیـت اعضـای  امـا  ایـن رقـم دربـاره ی کلیـت طبقـات اجتماعـی اسـت، 
طبقـه ی متوسـط در ایـن رقـم را در درجـه ی امـکان مشارکت شـان در حل مهم ترین 
مشـکل های جامعـه می تـوان دیـد. حـدوداً ۸۰ درصـد از صاحبـان تحصیـالت عالـی 
منتفـی  را  جامعـه  مشـکالت  حـل  در  خویـش  مشـارکت  امـکان   ۱۳۹۵ سـال  در 
می دانسـتند.۳۳ ایـن رقـم تـا حـد زیـادی از دشـواری های اعضـای طبقـه ی متوسـط 
در برخـورداری از حقـوق سیاسـی شهروندی شـان پـرده برمـی دارد، هـم تـا حـدی از 
زاویـه ی امـکان رأی دادن بـه نامزدهـای مطلـوب خویـش و هـم تـا حـدی از زاویـه ی 

امـکان نامزدشـدن در انـواع انتخابـات در بدنـه ی سیاسـی کشـور.

مدنـی  حقـوق  از  برخـورداری  درجـه ی  از  متوسـط  طبقـه ی  اعضـای  نارضایتـی 
شـهروندی نیـز بسـیار زیـاد بـوده اسـت. حـدوداً ۴۵ درصـد از صاحبـان تحصیـالت 
»کـم«  را  مطبوعـات«  و  بیـان  آزادی  از  »حمایـت  میـزان   ۱۳۹۵ سـال  در  عالـی 
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دانسـته اند.۳۴ حـدوداً ۴۹ درصـد از صاحبـان تحصیـالت عالـی در پیمایـش دیگـری 
در همیـن سـال بـه درجـات گوناگـون معتقـد بودنـد »مـردم می ترسـند از حکومـت 
کـه  خانواده هایـی  جمـع  در  درصدشـان   ۶۱ حـدوداً  هم چنیـن  کننـد«.۳۵  انتقـاد 
رعایـت  درحالی کـه  ایضـاً  بودنـد.۳۶  ناراضـی  دادرسـی  نحـوه ی  از  داشـتند  زندانـی 
حجـاب زنـان در ایـران اجبـاری اسـت، بنـا بـر تفسـیر ثانویـه ای کـه مـن از یکـی از 
پیمایش هـای ملـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـه دسـت داده ام، حـدوداً ۸۳ 
درصـد از صاحبـان تحصیـالت عالـی در سـال ۱۳۹۴ بـا حجـاب اختیـاری در ایـران 

بودنـد.۳۷ موافـق 

متوسـط  طبقـه ی  نارضایتـی  بـاالی  میـزان  از  اسـت  نمونه هایـی  جملگـی  این هـا 
سـال های  در  شـهروندی  مدنـی  و  سیاسـی  حقـوق  از  برخورداری شـان  درجـه ی  از 
پـس از جنـگ هشت سـاله. درجـه ی پاییـن برخـورداری طبقـه ی متوسـط از حقـوق 
شـهروندی عمـالً محیـط سیاسـی و اجتماعـی نامطلوبـی را رقـم مـی زده اسـت کـه 
لـذت داشـته های مـادی افزایش یافتـه ی طبقـه ی متوسـط طـی سـال های پـس از 

اسـت. می کـرده  کم رنـگ  را  هشت سـاله  جنـگ 

افزایـش سـطح زندگـی طبقـه ی متوسـط در سـال های پـس از جنـگ هشت سـاله 
از سـه سـپهرحیات  برآمـده  تأثیـرات  بـه میانجـی  نـود خورشـیدی،  آغـاز دهـه ی  تـا 
طبقـه ی  رضایـت  افـت  بـا  شـهروندی،  حقـوق  و  ارتباطاتـی  تکنولـوژی  و  اقتصـادی 
متوسـط از سـطح زندگـی ارتقایافتـه اش همـراه بـوده اسـت. جویبارهـای نارضایتـی 
طبقـه ی متوسـط، برآمـده از ایـن سـپهرهای سـه گانه در سـال های حدفاصـل پایـان 
جنـگ تـا آغـاز دهـه ی نـود خورشـیدی، بـه سـیل نارضایتـی بخش وسـیعی از طبقه ی 
متوسـط علی رغـم افزایـش سـطح زندگـی اش انجامیـد. امـا کاهـش سـطح زندگـی 
طبقـه ی متوسـط در نخسـتین نیمـه ی دهـه ی نـود خورشـیدی نسـبت بـه ابتـدای 
ضـد  بـر  بین المللـی  تحریم هـای  پی آمدهـای  بـروز  اثـر  بـر  عمدتـاً  کـه  دهـه،  ایـن 
اقتصـاد ایـران رخ داده اسـت، بـه میانجـی بـروز انـواع اختـالالت کمّـی در سـبک 
زندگـی اش و تشـدید انـواع اختـالالت کیفـی در شـیوه ی زندگـی طبقـه ی متوسـط، 
مسـتقیماً مسـبب افزایـش نارضایتـی طبقـه ی متوسـط از سـطح زندگـی اش شـده 

اسـت.

نتیجه گیری 

اگر اوالً داده  های آشکارشده درباره ی واگرایی روندهای سطح زندگی و رضایت از 
سـطح زندگـی نـزد طبقـه  ی متوسـط در سـال های پـس از جنـگ هشت سـاله و ثانیـاً 
چارچـوب تجربـی ارائه شـده بـرای تبییـن ایـن واگرایـی را مبنا قرار دهیم، چشـم انداز 
میزان نارضایتی طبقه ی متوسـط از سـطح زندگی اش، با فرض ثبات سـایر شـرایط، 
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بـه درجـه ی  زیـادی بسـتگی دارد  تـا حـد  پاسـخ  آینـده ی میان مـدت چیسـت؟  در 
اسـتمرار یـا انقطـاع جهت گیری هـای سیاسـت گذاران در سـه حـوزه ی اقتصـاد ملی و 

دیپلماسی خارجی و سیاست داخلی در آینده ی میان مدت. 

گرایـش بـه سیاسـت های نولیبـرال در حـوزه ی اقتصـاد ملـی طـی سـال های پـس از 
طبقـه ی  زندگـی  شـیوه ی  در  اختـالل  نـوع  سـه  به نوبه ی خـود،  جنـگ هشت سـاله، 

متوسـط پدیـد آورده اسـت:

سـاحت های  برخـی  از  تمتـع  بـرای  قراردادهـا  موقتی سـازی  از  برآمـده  اختـالل   
کلیـدی حیـات اجتماعـی نظیـر اشـتغال در بـازار کار و مسـکن در بـازار مسـکن از 

مقررات زدایی هـا از  پرشـماری  انـواع  بـا  جملـه 

اختـالل برآمـده از دگرگونـی در نـوع رابطـه ی مبادلـه در عرضـه ی بسـیاری از خدمات 
اجتماعـی نظیـر خدمـات درمانـی و آمـوزش عالـی بـر اثـر تـالش بـرای کاالیی سـازی 

خدمـات اجتماعـی دولتـی

کاالیی سـازی  بـرای  تـالش  اثـر  بـر  از جملـه  قهـر محیط زیسـت  از  برآمـده  اختـالل 
بین المللـی  اقتصـادی  تحریم هـای  اِعمـال  به عـالوه،  محیط زیسـت.  ظرفیت هـای 
در حـوزه ی دیپلماسـی خارجـی ایـران، بـه میانجـی نرخ هـای به مراتـب باالتـر بیـکاری 
فضـای  از  برآمـده  اختـالِل  خورشـیدی،  نـود  دهـه ی  نیمـه ی  نخسـتین  در  تـورم  و 
اقتصـاد کالن را کـه پیشـاپیش در شـیوه ی زندگـی طبقـه ی متوسـط شـکل گرفتـه 
اقتدارگرایـی  بـه  گرایـش  وانگهـی،  اسـت.  کـرده  تشـدید  بی سـابقه  به طـرزی  بـود 
تضییـع  بـا  همـواره  نیـز  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  داخلـِی  سیاسـت  حـوزه ی  در 
گسـترده ی حقـوق سیاسـی و مدنـی شـهروندی عمـالً محیـط سیاسـی نامطلوبـی را 
رقـم مـی زده کـه رضایـت طبقـه ی متوسـط از ارتقـای سـطح زندگـی اش را کم رنـگ 

اسـت. می کـرده 

بـا فـرِض اشـاعه ی بیش ازپیـِش انـواع تکنولوژی هـای ارتباطاتـی کـه اجتناب ناپذیـر 
جلوه می کند، استمرار سیاست های نولیبرال در حوزه ی اقتصاد ملی و تحریم های 
حـوزه ی  در  اقتدارگرایـی  و  خارجـی  دیپلماسـی  حـوزه ی  در  بین المللـی  اقتصـادی 
سیاسـت داخلـی قطعـاً سـیل به مراتـب عظیم تـری از نارضایتـی طبقـه ی متوسـط 
نولیبـرال و  انقطـاع سیاسـت های  آورد.  بـه همـراه خواهـد  را  از سـطح زندگـی اش 
الزم،  شـرط های  از  اقتدارگرایـی  تـرک  و  بین المللـی  اقتصـادی  تحریم هـای  توقـف 
هرچنـد نـه کافـی، بـرای ممانعـت از افزایـش سـطح نارضایتی هـای طبقـه ی متوسـط 
بـه سـطوحی باالتـر اسـت، چـه در چارچـوب نظـام سیاسـی مسـتقر و چـه در تـالش 

بـرای فراتررفتـن از آن.
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بودجـه ی خانـوار در  بررسـی  ایـران، »نتایـج  بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی    -  ۱
ایـران، مدیریـت  ایـران«. تهـران: بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی  مناطـق شـهری 
کل آمارهـای اقتصـادی، اداره ی آمـار اقتصـادی، دایـره ی بررسـی بودجـه ی خانـوار، 
سـال های ۱۳۸۰ تـا ۱۳۹۶. همـه ی آمارهایـی کـه در ادامـه ی مقالـه بـرای متوسـط 
هزینـه ی خالـص سـاالنه ی واقعـی یـک عضـو خانـوار شـهری ارائـه کـرده ام محصـول 
محاسـبه هایی اسـت کـه روی داده هـای برگرفتـه از همیـن منبـع بـه عمـل آورده ام.

2 -  »گـزارش کشـوری ۴2۶ شـهر مرکـز شهرسـتان« ۱۳۹۵. تهـران: وزارت کشـور، 
پیمایـش ملـی وضعیـت اجتماعـی، فرهنگـی و اخالقـی جامعـه ی ایران:پژوهشـگاه 

فرهنـگ، هنـر و ارتباطـات، دفتـر طرح هـای ملـی، صفحـه ی ۳۰۳.

نگرش هـای  و  ارزش هـا  کشـور:  اسـتان  مرکـز   2۸ در  پیمایـش  »یافته هـای    -  ۳
ایرانیـان )مـوج دوم(«. ۱۳۸2. وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، تهـران: طرح هـای 

.۸۴ ملـی، صفحـه ی 

کشـوری«. ۱۳۹۵.  گـزارش  )مـوج سـوم(-  ایرانیـان  نگرش هـای  و  ارزش هـا   «   -  ۴
ارتباطـات،  و  تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر  ارشـاد اسـالمی،  وزارت فرهنـگ و 

.۱۴۹ صفحـه ی  ملـی،  طرح هـای  دفتـر 

ایـران«،  جامعـه ی  اخالقـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  وضعیـت  ملـی  »پیمایـش   -  ۵
.2۰۳ صفحـه ی 

۶  - همان، صفحه ی ۳۱۳.

۷ -  همان، صفحه ی ۵۱۹.

 ۸  - مالجـو، محمـد. ۱۳۹۹. تـاراج نهـان: سـلب مالکیت از نیروهـای کار در اثـر تـورم 
گاه، فصل اول. در ایـران. تهـران: نشـر آ

۹ -  سـالنامه ی آمـاری کشـور. سـال های گوناگـون.  مرکـز آمـار ایـران. تهـران: مرکـز 
آمـار ایـران، دفتـر ریاسـت، روابـط عمومـی و همکاری هـای بین المللـی.

ایـران«،  اخالقـی جامعـه ی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  ملـی وضعیـت  »پیمایـش    -  ۱۰
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.۴۹ صفحـه ی 

۱۱ -  همان، صفحه ی ۵2۱.

۱2 -  نتایج آمارگیری نیروی کار. ۱۳۹۵. وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی. تهران: 
وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار و اطالعات راهبردی.

ایـران«،  -  »پیمایـش ملـی وضعیـت اجتماعـی، فرهنگـی و اخالقـی جامعـه ی   ۱۳
.۴۰ صفحـه ی 

۱۴ - نتایـج بررسـی بودجـه ی خانـوار در مناطـق شـهری ایـران. تهـران: بانـک مرکـزی 
جمهـوری اسـالمی ایـران، مدیریـت کل آمارهـای اقتصـادی، اداره ی آمـار اقتصـادی، 

دایـره ی بررسـی بودجـه ی خانـوار، سـال های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۶(.

آمـار  تـا ۱۳۸۷«. ۱۳۹۰. مرکـز  - »حسـاب های ملـی سـالمت: سـال های ۱۳۸۱   ۱۵
ایـران، تهـران: مرکـز آمـار ایـران.

ایـران«،  جامعـه ی  اخالقـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  وضعیـت  ملـی  »پیمایـش   -  ۱۶
.۵۱۳ صفحـه ی 

 ۱۷ - مالجـو، محمـد. ۱۳۹۸. »عوامـل تکویـن و تعمیـق نابرابری هـای طبقاتـی در 
ایـران«. در: روزخـوش، محمـد )ویراسـتار(، شـکاف های اجتماعـی در ایـران. تهـران: 

پژوهشـگاه فرهنـگ و هنـر و ارتباطـات، صفحـه ی ۱۱۴.

ایـران«،  جامعـه ی  اخالقـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  وضعیـت  ملـی  ”پیمایـش   -  ۱۸
.۱۵۵ صفحـه ی 

۱۹  - همان، صفحه ی ۵۳۳.

2۰  - همان، صفحه ی ۵۳۵.

2۱  - سالنامه ی آماری کشور. ۱۳۹۴. صفحه ی ۴۷۴.

22 - سالنامه ی آماری کشور. ۱۳۹۷. صفحه ی ۴۷۶.
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2۳  - همان، صفحه ی۴۹۹.

2۴ - » ارزش ها و نگرش های ایرانیان )موج سوم(«، صفحه ی ۶۴۳.

2۵ -  سالنامه ی آماری کشور. ۱۳۹۷. صفجه ی ۵۰۱.

2۶ -  »ارزش ها و نگرش های ایرانیان )موج سوم(«، صفحه ی ۶۴۵.

2۷ - همان، صفحه ی ۶۴۷.

2۸ -  سالنامه ی آماری کشور.۱۳۹۷. صفجه ی ۵۰۱.

2۹ - » ارزش ها و نگرش های ایرانیان )موج سوم(«، صفحه ی ۶۴۸.

۳۰ - نتایـج آمارگیـری از فعالیت هـای فرهنگـی خانـوار، سـال ۱۳۹۳. ۱۳۹۳. تهـران: 
مرکـز آمـار ایـران، صفحـه ی 2۸.

ایـران«،  -  »پیمایـش ملـی وضعیـت اجتماعـی، فرهنگـی و اخالقـی جامعـه ی   ۳۱
.۸۵2 صفحـه ی 

۳2 -  سـالنامه ی مهاجرتـی ایـران، سـال ۱۳۹۹. ۱۳۹۹. رصدخانـه ی مهاجرتـی ایـران. 
تهران: ریاسـت جمهوری، معاونت علمی و فناوری، مرکز ارتباطات و اطالع رسـانی، 

دانش بنیـان فنـاور،  صفحـه ی ۳2.

ایـران«،  و اخالقـی جامعـه ی  اجتماعـی، فرهنگـی  - »پیمایـش ملـی وضعیـت   ۳۳
.۸۹۴ صفحـه ی 

۳۴ -  همان، صفحه ی ۵۰۵.

۳۵ - همان، صفحه ی ۴۷۳.

۳۶ - » ارزش ها و نگرش های ایرانیان )موج سوم(«، صفحه ی ۳2۹.

ایـران«،  اخالقـی جامعـه ی  و  اجتماعـی، فرهنگـی  ملـی وضعیـت  »پیمایـش   -  ۳۷
.۶۵۳ صفحـه ی 
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خیابـان  دختـران  علیـه  یـا  لـه  ایسـتاده اند:  کجـا  »ایرانیـان  محمـد.  مالجـو،   -  ۳۸
انقـالب؟«. ۱۳۹۶. فصل نامـه ی نقـد اقتصـاد سیاسـی، شـماره ی پنجـم، صفحـه ی 

.۱۶۷

کتاب شناسی 

مالجـو، محمـد. »ایرانیـان کجـا ایسـتاده اند: لـه یـا علیـه دختـران خیابـان انقـالب؟«. 
۱۳۹۶. فصل نامـه ی نقـد اقتصـاد سیاسـی، شـماره ی پنجـم.

مالجـو، محمـد. ۱۳۹۹. تـاراج نهـان: سـلب مالکیت از نیروهـای کار در اثـر تـورم در 
گاه، فصـل اول. ایـران. تهـران: نشـر آ

مالجـو، محمـد. ۱۳۹۸. »عوامـل تکویـن و تعمیـق نابرابری هـای طبقاتـی در ایـران«. 
در: روزخوش، محمد )ویراستار(، شکاف های اجتماعی در ایران. تهران: پژوهشگاه 

فرهنـگ و هنـر و ارتباطات.

سـالنامه ی آمـاری کشـور. سـال های گوناگـون.  مرکـز آمـار ایـران. تهـران: مرکـز آمـار 
ایـران، دفتـر ریاسـت، روابـط عمومـی و همکاری هـای بین المللـی: 

سالنامه ی آماری کشور. ۱۳۹۴

سالنامه ی آماری کشور. ۱۳۹۷

سالنامه ی آماری کشور. ۱۳۹۷ 

سـالنامه ی مهاجرتی ایران، سـال ۱۳۹۹. ۱۳۹۹. رصدخانه ی مهاجرتی ایران. تهران: 
اطالع رسـانی،  و  ارتباطـات  مرکـز  فنـاوری،  و  علمـی  معاونـت  جمهـوری،  ریاسـت 

فنـاوری. دانش بنیـان 

نتایـج آمارگیـری نیـروی کار. ۱۳۹۵. وزارت تعـاون و کار و رفـاه اجتماعـی. تهـران: 
وزارت تعـاون و کار و رفـاه اجتماعـی، مرکـز آمـار و اطالعـات راهبـردی.

نتایـج آمارگیـری از فعالیت هـای فرهنگـی خانـوار، سـال ۱۳۹۳. ۱۳۹۳. تهـران: مرکـز 
آمـار ایران.
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مرکـزی  بانـک  تهـران:  ایـران.  شـهری  مناطـق  در  خانـوار  بودجـه ی  بررسـی  نتایـج 
جمهـوری اسـالمی ایـران، مدیریـت کل آمارهـای اقتصـادی، اداره ی آمـار اقتصـادی، 

بودجـه ی خانـوار، سـال های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۶. بررسـی  دایـره ی 
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پانویس ها

۱ -  »گـزارش کشـوری ۴2۶ شـهر مرکـز شهرسـتان« ۱۳۹۵. تهـران: وزارت کشـور، پیمایـش 
ملـی وضعیـت اجتماعـی، فرهنگـی و اخالقـی جامعـه ی ایران:پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و 

ارتباطـات، دفتـر طرح هـای ملـی، صفحـه ی ۳۰۳.

2 -  »یافته هـای پیمایـش در 2۸ مرکـز اسـتان کشـور: ارزش هـا و نگرش هـای ایرانیـان )مـوج 
دوم(«. ۱۳۸2. وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، تهـران: طرح هـای ملـی، صفحـه ی ۸۴.

۳-  » ارزش ها و نگرش های ایرانیان )موج سوم(- گزارش کشوری«. ۱۳۹۵. وزارت فرهنگ 
ملـی،  طرح هـای  دفتـر  ارتباطـات،  و  هنـر  فرهنـگ،  پژوهشـگاه  تهـران:  اسـالمی،  ارشـاد  و 

صفحـه ی ۱۴۹.

۴ - »پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه ی ایران«، صفحه ی 2۰۳.

۵-  همان، صفحه ی ۳۱۳.

۶  - همان، صفحه ی ۵۱۹.

۷-  مالجـو، محمـد. ۱۳۹۹. تـاراج نهـان: سـلب مالکیت از نیروهـای کار در اثـر تـورم در ایـران. 
گاه، فصل اول. تهران: نشـر آ

۸  - سـالنامه ی آماری کشـور. سـال های گوناگون.  مرکز آمار ایران. تهران: مرکز آمار ایران، 
دفتـر ریاسـت، روابط عمومـی و همکاری های بین المللی.

۹ - »پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه ی ایران«، صفحه ی ۴۹.

۱۰  - همان، صفحه ی ۵2۱.

۱۱ -  نتایـج آمارگیـری نیـروی کار. ۱۳۹۵. وزارت تعـاون و کار و رفـاه اجتماعـی. تهـران: وزارت 
تعـاون و کار و رفـاه اجتماعـی، مرکـز آمـار و اطالعـات راهبـردی.

۱2 -  »پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه ی ایران«، صفحه ی ۴۰.

۱۳ - نتایـج بررسـی بودجـه ی خانـوار در مناطـق شـهری ایـران. تهـران: بانـک مرکزی جمهوری 
اسـالمی ایـران، مدیریـت کل آمارهـای اقتصـادی، اداره ی آمـار اقتصـادی، دایـره ی بررسـی 

بودجـه ی خانـوار، سـال های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۶(.
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۱۴ - »حساب های ملی سالمت: سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷«. ۱۳۹۰. مرکز آمار ایران، تهران: 
مرکـز آمار ایران.

۱۵ - »پیمایـش ملـی وضعیـت اجتماعـی، فرهنگـی و اخالقـی جامعـه ی ایـران«، صفحـه ی 
.۵۱۳

۱۶ - مالجـو، محمـد. ۱۳۹۸. »عوامـل تکویـن و تعمیـق نابرابری هـای طبقاتـی در ایـران«. در: 
روزخـوش، محمـد )ویراسـتار(، شـکاف های اجتماعـی در ایـران. تهران: پژوهشـگاه فرهنگ و 

هنـر و ارتباطـات، صفحـه ی ۱۱۴.

۱۷ - ”پیمایـش ملـی وضعیـت اجتماعـی، فرهنگـی و اخالقـی جامعـه ی ایـران«، صفحـه ی 
.۱۵۵

۱۸ -  همان، صفحه ی ۵۳۳.

۱۹ -  همان، صفحه ی ۵۳۵.

2۰ -  سالنامه ی آماری کشور. ۱۳۹۴. صفجه ی ۴۷۴.

2۱ - سالنامه ی آماری کشور. ۱۳۹۷. صفجه ی ۴۷۶.

22  - همان، صفحه ی۴۹۹.

2۳  - » ارزش ها و نگرش های ایرانیان )موج سوم(«، صفحه ی ۶۴۳.

2۴ -  سالنامه ی آماری کشور. ۱۳۹۷. صفجه ی ۵۰۱.

2۵  - »ارزش ها و نگرش های ایرانیان )موج سوم(«، صفحه ی ۶۴۵.

2۶ - همان، صفحه ی ۶۴۷.

2۷  - سالنامه ی آماری کشور.۱۳۹۷. صفجه ی ۵۰۱.

2۸ - » ارزش ها و نگرش های ایرانیان )موج سوم(«، صفحه ی ۶۴۸.

2۹ - نتایج آمارگیری از فعالیت های فرهنگی خانوار، سـال ۱۳۹۳. ۱۳۹۳. تهران: مرکز آمار 
ایران، صفحه ی 2۸.
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۳۰ - »پیمایـش ملـی وضعیـت اجتماعـی، فرهنگـی و اخالقـی جامعـه ی ایـران«، صفحـه ی 
.۸۵2

۳۱  - سـالنامه ی مهاجرتـی ایـران، سـال ۱۳۹۹. ۱۳۹۹. رصدخانـه ی مهاجرتـی ایـران. تهـران: 
ریاسـت جمهـوری، معاونـت علمـی و فنـاوری، مرکـز ارتباطـات و اطالع رسـانی، دانش بنیـان 

فنـاور،  صفحـه ی ۳2.

۳2 - »پیمایـش ملـی وضعیـت اجتماعـی، فرهنگـی و اخالقـی جامعـه ی ایـران«، صفحـه ی 
.۸۹۴

۳۳  - همان، صفحه ی ۵۰۵.

۳۴ - همان، صفحه ی ۴۷۳.

۳۵ - » ارزش ها و نگرش های ایرانیان )موج سوم(«، صفحه ی ۳2۹.

۳۶ - »پیمایـش ملـی وضعیـت اجتماعـی، فرهنگـی و اخالقـی جامعـه ی ایـران«، صفحـه ی 
.۶۵۳

۳۷ - مالجـو، محمـد. »ایرانیـان کجـا ایسـتاده اند: لـه یـا علیـه دختـران خیابـان انقـالب؟«. 
۱۳۹۶. فصل نامـه ی نقـد اقتصـاد سیاسـی، شـماره ی پنجـم، صفحـه ی ۱۶۷.
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تأثیر رؤیاهای اتمی جمهوری اسالمی بر طبقه ی متوسط 
ایران 

بهمن ابراهیمی

چکیـده: فعالیت هـای اتمـی جمهـوری اسـالمی از زمـان جنـگ ایـران و عـراق شـروع 
شـده و بـه نظـر می رسـد در آینـده نیـز بـه عنـوان اهـرم فشـار بـرای مذاکـره بـر سـر 
بقـای جمهـوری اسـالمی در برابـر قدرتهـای غربـی ادامـه خواهنـد داشـت. جمهـوری 
اسـالمی یـا بایـد تأسیسـات مربـوط بـه غنی سـازی اورانیـوم را تعطیـل کنـد یـا همواره 

از سـوی قدرتهـای جهانـی بـه عنـوان یـک خطـر نگریسـته شـود. 

حکومـت ایـران بـه دنبـال آن اسـت کـه بـه عنوانـی یـک حکومـت تثبیـت شـده و 
مشـروعیت  مشـکل  چـون  امـا  آیـد،  حسـاب  بـه  بین المللـی  معـادالت  در  دائمـی 
و  ایـران  همسـایگان  بـا  ژئوپلیتیـک  و  ایدئولوژیـک  کشـمکش  در  و  دارد  داخلـی 
قدرتهـای غربـی اسـت، بـه دنبـال راهـی بـرای حل مشـکل امنیت خود اسـت. ظاهراً 
راه حل حکومت ایران برای این مشـکل، دسـتیابی به سـالح هسـته ای یا قرارگیری 
در آسـتانه ی تولیـد آن اسـت. ایـن وضعیـت جمهـوری اسـالمی را بـه صـورت دوره ای 
در معـرض تحریم هـای اقتصـادی شـدید قـرار خواهـد داد. چنیـن حالتـی طبقـه ی 
متوسـط ایران را در معرض فشـار اقتصادی و نوسـان سـطح رفاهی و زیسـتی قرار 
می دهـد و باعـث تولیـد نارضایتـی در ایـن طبقـه و همچنیـن اختـالل در پروسـه ی 
 دسـتکاری سـاختار طبقاتـی ایـران می شـود. ایـن پژوهـش در پـی اثبـات وجـود آن و 

تحلیـل اثـرات آن اسـت.

پیشـبرد فعالیت هـای هسـته ای و اصـرار بـر تحمـل تحریم هـای آمریـکا بخشـی از 
جوانـان طبقـه متوسـط ایـران را از سیسـتم حمایتـی پـروژه کنتـرل طبقـه متوسـط 
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ایـران خـارج کـرده اسـت. بـه نظـر می رسـد حتـی در صـورت بازگشـت دولـت آمریـکا 
بـه برجـام، مخـارج هنگفـت دخالت هـای منطقـه ای جمهـوری اسـالمی و خریدهـای 
احتمـاالً  بنابرایـن  بلعیـد.  را خواهـد  آزاد شـده  ارزی  منابـع  امنیتـی،  و  تسـلیحاتی 
جوانـان ناراضـی طبقـه ی متوسـط همچنـان ناراضـی خواهنـد مانـد، بنابرایـن امـکان 
پیونـد مطالبـات آنـان بـا مطالبـات جوانـان طبقـه ی کارگـر و خـود طبقـه ی کارگر ایران 

وجـود دارد.

ویژگی ساختاری نظام حاکم بر ایران

صورت بنـدی اجتماعـی و اقتصـادی حاکـم بـر جامعـه ایـران، سـرمایه داری اسـت امـا 
این سـرمایه داری تفاوت هایی با شـکل های متعارف آن دارد. اقتصاد ایران گونه ای 
سـرمایه داری پیرامونـی مبتنـی بـر رانـت نفـت اسـت کـه می تـوان آنـرا در دسـته ی 
»سـرمایه داری سیاسـی« جای داد. درباره ی چیسـتی سـرمایه داری سیاسـی و اینکه 
اقتصـاد سیاسـی جمهـوری اسـالمی چـه تفاوتـی بـا اقتصـاد سیاسـی کشـورهای بـا 
سـرمایه  داری متعارف دارد، می توان به طور خالصه گفت که »در اقتصاد سیاسـی 
جمهـوری اسـالمی، پـول عامـل تنظیـم کننـده )رگالتـور( در تخصیـص منابع نیسـت، 

بلکـه قـوه ی قهریـه بجـای پـول، ایـن نقـش را ایفـا می کنـد«. )وهابـی 2۰۱۸(

منبـع اصلـی پـول در سـاختار اقتصـادی ایـران، پـول حاصـل از فـروش نفـت خـام 
طبقـات  قبـال  در  نهـاد  ایـن  بـه  دولـت،  دسـت  در  نفـت  درآمـد  »تمرکـز  اسـت. 
ایـن  بـه  دوم  پهلـوی  زمـان  از  کـه  اسـت  بخشـیده  ویـژه ای  اسـتقالل  اجتماعـی 
سـوی، طبقـه ی سـرمایه دار را متکـی بـه دولـت کـرده اسـت.« )وهابـی ۱۳۹۹( ایـن 
سـرمایه داری سیاسـی باعـث ایجـاد مؤلفه هـای ویـژه ای شـده اسـت کـه پیامـد آنهـا 

از: عبارت انـد  مؤلفه هـا  ایـن  اسـت.  ایـران  اقتصـادی  سـاختار  در  مزمـن  تـورم 

الـف ( وجـود نهادهـای مـوازی والیـی )فـرا دولتـی( کـه از پشـتیبانی مسـتقیم قـوه 
برخوردارنـد. قهریـه 

ب ( خودمانی سـازی بهره بـرداری از میدان هـا و درآمدهـای نفتـی توسـط نهادهـای 
والیی. 

پ ( فـرار سـرمایه بـه مثابـه یکـی از اشـکال اصلـی اقتصـاد سیاسـی غـارت و عـدم 
انباشـت سـرمایه. 

شـکل  در  مالـی«  و  تجـاری  سـوداگرِ  بـورژوازی  بـا  حاکـم  روحانیـت  »ائتـالف  ت ( 
خارجـی. تجـارت  در  ویـژه  بـه  دولتـی  انحصـار 

بـرای کاهـش قـروض دولتـی. )وهابـی  بـه عنـوان وسـیله ای  تـورم  از  د ( اسـتفاده 
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)۱۳۹۹

ایـن مؤلفه هـا از یـک طـرف معلـول بحران هـای دائمی در جمهوری اسـالمی هسـتند 
و از سـوی دیگـر خـود در بحران زایـی دائمـی نقـش ایفـا کرده  اند. 

می توان تاریخ جمهوری اسـالمی را تاریخ بحران های متوالی در نظر گرفت. بر این 
قرار اسـت که مهرداد وهابی، اقتصاددان، تمایلی به تقسـیم بندی تاریخ جمهوری 
او »اقتصـاد  نـگاه  زاویـه ی  و  نـدارد  بـه دوره هـای زمانـی ریاسـت جمهوری  اسـالمی 
سیاسـی جمهـوری اسـالمی« بـا مؤلفه هـای پایـدار و مزمنـش از بدو تأسـیس تاکنون 
اسـت تا »خصلت های سـاختاری نهادی این نظام از فردای به حکومت رسـیدنش 
تـا امـروز« روشـن شـود. سـیر زمانـی جمهـوری اسـالمی از دیـد مهـرداد  وهابـی بـه 

این شـکل اسـت:
یک انقالب مهم در سال ۱۹۷۹	 
مصادره های بسیار بزرگ و تشکیل بنیاد مستضعفان 	 
جنگ هشت ساله و ویرانی های بسیار	 
جنگ های داخلی مثل ترکمن صحرا، کردستان و غیره	 
دستگیری ها و اعدام ها و کشتارهای دهه ی شصت	 
مهاجرت های گسترده که در تاریخ ایران بی نظیر است و فرار مغزها	 
تخریب روحی و جسمی مخالفان و دگراندیشان در ایران	 
جنبش هـای اجتماعـی کـه آخرینـش سـال ۸۸ بـود و بـه کهریـزک و سـرکوب 	 

منجـر شـد
تحریم های اقتصادی از دسامبر 2۰۰۶ به بعد.	 

بـه عقیـده ی وهابـی ایـن رونـد بحـران دائمی، عامل جداناپذیری اقتصاد و سیاسـت 
اسـت و ایـن همـان ویژگـی ای اسـت کـه باعـث می شـود او بـرای نظـام اقتصـادی و 
اجتماعـی حاکـم بـر ایـران از عنـوان »سـرمایه داری سیاسـی« اسـتفاده کنـد. )وهابـی 

)2۰۱۴

امـا بـرای درک بهتـر رونـد بحـران دائمـی در جمهـوری اسـالمی، مـوارد زیـر بایـد بـه 
خالصـه رونـد ذکـر شـده توسـط مهـرداد وهابـی افـزوده شـود:

حمایـت از اشـغال سـفارت آمریـکا توسـط دانشـجویان پیـرو خـط امـام بـرای 	 
نیروهـای اسـالمرگرا انحصـاری کـردن دولـت در دسـت 
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بحران هـای منطقـه ای و بین المللـی بـر اثـر اصـرار بـه صـدور »اسـالم سیاسـی« 	 
ماننـد بحـران حجـاج در ۱۳۶۶

درگیری نظامی مستقیم با ارتش ایاالت متحده آمریکا در خلیج فارس	 
شـورش های اجتماعی حاشیه نشـینان در مشـهد، اراک و اسالمشـهر در دهه ی 	 

۱۳۷۰
قطع ارتباط با کشورهای عربی و کشورهای اروپایی در دوره رفسنجانی	 
روی کار آمدن دولت اصالحات در ایران و افزایش تضادهای درونی حاکمیت 	 

و تضادهای اجتماعی و سیاسی
اعتراضات کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸	 
بن بست اصالحات در دوم دولت خاتمی	 
بحران صندوق های قرض الحسنه اسالمی و موسسات مالی غیرقانونی	 
قیام دی ماه ۱۳۹۶	 
خروج دونالد ترامپ از برجام	 
اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸	 
اصرار به نابودی اسرائیل در 2۵ سال آینده	 
اشغال کنسولگری و حمله به سفارت عربستان سعودی	 
قطع رابطه برخی کشورهای اسالمی و عربی با جمهوری اسالمی	 
بازگشت تحریم های دولت ایاالت متحده ی آمریکا	 
بحران جانشینی رهبر جمهوری اسالمی	 
سـر مسـئله حجـاب 	  بـر  دائمـی  درگیری  هـای  و  زنـان  حقـوق  دائمـی  سـرکوب 

اجبـاری
بحران مسکن	 
بحران کاهش ارزش ریال در دوره اول تحریم های هسته ای	 
بحران سقوط ارزش ریال در دوره دوم تحریم های هسته ای	 
بحران جوانان در اثر سیاستهای تشویق زاد و ولد در دهه ۱۳۶۰	 
و در سه سال اخیر بحران تغذیه و میوه و گوشت و مرغ و...	 
بحران کرونا و ممنوعیت واردات واکسن های معتبر	 
بحران انتخابات و تالش برای یکدست سازی بیشتر ساختار قدرت	 
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وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی طبقـه ی متوسـط ایـران در دوره تحریم هـای جدیـد 
هسته ای

تـا پایـان  از پایـان سـال ۱۳۹۶  در ادامـه ی بحران هـای دائمـی جمهـوری اسـالمی، 
سـال ۱۳۹۹، بیشـترین تغییـرات در اوضـاع اقتصـادی و معیشـتی طبقـه ی متوسـط 
برابـر  هفـت  خارجـی  ارزهـای  قیمـت  مقطـع،  ایـن  در  اسـت.  افتـاده  اتفـاق  ایـران 
شـده اسـت و ریـال ایـران بیـش از ۸۵ درصـد ارزش خـود را از دسـت داده اسـت. 
اهمیـت و ضـرورت ایـن بررسـی از آنجاسـت کـه ظاهـراً در اثـر تحـوالت ایـن دوره، 
طبقه ی متوسـط در حال الغر شـدن یا »محو شـدن« اسـت و »محو شـدن طبقه ی 
متوسـط، جامعـه را دگرگـون می کنـد.« ایـن دگرگونـی بـه ایـن شـکل اسـت کـه »در 
سیاسـت گذاری ها اگـر بـه وضـع طبقـات متوسـط بیشـتر اهمیـت داده شـود« یـا 
ایـن بخـش از جامعـه پـر تعـداد شـود، »وضـع جامعـه بهبـود می یابـد«، در غیـر ایـن 
صـورت، اعضـای طبقـه ی متوسـط بـه سـه دهـک پائینـی جامعـه ریـزش می کننـد و 
»شـکاف اجتماعـی ایجـاد می شـود کـه آینـده ی توسـعه اقتصادی، سیاسـی، ظرفیت 
و امنیـت ملـی را بـه خطـر می انـدازد«. بـر ایـن مبنـا اسـت کـه یـک اسـتاد دانشـگاه 
تهـران معتقـد اسـت »تمـام اعتراضـات آبـان مـاه ۹۸ بـه دلیـل حضور معانـدان نبود، 
بلکـه آمـار و اطالعاتـی وجـود دارد کـه بخـش عمـده ای از افـراد شـرکت کننده در 
)محمـودی  بودنـد.«  بیـکاران  و  شـهری  حاشیه نشـین های  مـاه،  آبـان  اغتشاشـات 

)۱۴۰۰

در مهـر ۱۳۹۹ نایـب رئیـس کمیسـیون پـول و سـرمایه اتـاق بازرگانـی تهـران گفـت 
مصوبـه ی مجلـس بـرای اهـدای کمـک کاالیـی بـه ۶۰ میلیون ایرانی نشـان دهنده ی 
نیازمنـدی ایـن قشـرها و گسـترش فقـر اسـت. بخـش عمـده ای از جامعـه ی ایـران 
اعضـای  درآمدهـای  روزافـزون  کاهـش  کـه  می دهـد  تشـکیل  متوسـط  طبقـه ی  را 
تـا دو سـال گذشـته  نـدارد. »اگـر فـردی  افزایـش شـدید هزینه هـا تناسـبی  بـا  آن 
حقـوق چهـار میلیـون تومانـی دریافـت می کـرد، یعنـی درآمـد هـزار دالری داشـت. 
در صورتـی کـه اکنـون بـا احتسـاب 2۰ درصـد افزایـش حقـوق اگـر بـه پنـج میلیـون 
تومـان رسـیده باشـد، ایـن رقـم نزدیـک بـه 2۵۰ دالر اسـت یعنـی در دو سـال اخیـر 
قـدرت خریـد مـردم یـک چهـارم شـده اسـت.« )آرگـون ۱۳۹۹( الزم بـه ذکراسـت کـه 

۶۰ میلیـون نفـر معـادل بیـش از ۷۳ درصـد جمعیـت کل ایـران اسـت. 

شـوک آور  تاثیـر  از  مقالـه ای  در  اقتصـاد  اسـتاد  اصفهانـی،  صالحـی  محمدجـواد 
تحریم های اقتصادی سخن گفته و نوشته از سال 2۰۱۰ میالدی به این سو، حدود 
هشـت میلیـون شـهروند ایرانـی کـه در »طبقـه ی متوسـط« دسـته بندی می شـدند، 
بـه »طبقـه ی متوسـط پاییـن« رفته  انـد و وضعیـت »در پایـان سـال 2۰۱۹، بـه سـطح 
سـال 2۰۰2 برگشـته اسـت. یعنی حدود ۱۷ سـال به عقب برگشـته است.« )صالحی 
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۱۳۹۹( بـه عبـارت دیگـر، ابعـاد آن تقریبـاً بـه پایـان دوره اول دولـت محمـد خاتمـی 
رجعـت کـرده اسـت. 

از نظـر یـک جامعه شـناس و اسـتاد دانشـگاه، جامعـه ی ایـران را بایـد »۵۰ درصـد 
طبقـه  درصـد   ۱۰ از  کمتـر  و  فرودسـت  طبقـات  درصـد   ۴۰ تـا  متوسـط،  طبقـه 
فرادسـت تصـور کنیـم کـه از ایـن ۱۰ درصـد نیـز دو درصـد خیلـی باالتـر هسـتند.« 
تفـاوت طبقـه ی متوسـط جدیـد بـا دیگـر طبقـات اجتماعـی و طبقـه متوسـط سـنتی 
در نحـوه ی مصـرف، تفریحـات، و نـوع مشـاغل اسـت. بـه بیـان فراسـتخواه )۱۳۹۹( 
طبقـه ی متوسـط جدیـد »اوقـات فراغـت« دارد، »سـبک زندگـی و الگـوی مصـرف 
»مشـاغل  و  دارنـد«  نزدیک تـری  سـروکار  فنـاوری  و  دانـش  »بـا  دارنـد«،  متفـاوت 

دارنـد«.  بوروکراسـی  و  دانشـگاه ها  در  تخصصـی 

وضعیت طبقه ی متوسط ایران

بـه طـور کلـی بـه دلیـل تغییـرات اقتصـادی و اجتماعـی در جهـان امـروز نسـبت بـه 
آنچه در قرن ۱۹ میالدی رخ داد، تعریف طبقه ی متوسط فعلی کار راحتی نیست. 
در ایـران، پیچیدگـی الیه هـای مختلفـی دارد. دوران پیـش از سـرمایه داری در ایـران 
بـه  و  نـدارد  اروپـا همخوانـی  قـاره  در  فئودالـی  بـا مشـخصه  های سیسـتم  چنـدان 
همیـن دلیـل مخالفـان و موافقـان زیـادی پیرامـون مفهومـی بـه نـام »شـیوه ی تولیـد 
آسـیایی« دربـاره ی ایـن مسـئله درگیـر هسـتند. خـود نظـام سـرمایه داری و شـیوه ی 
انکشاف آن در ایران مسئله ای غامض است. پس از انقالب، رویکرد ایدئولوژیک 
نظـام حاکـم ایـران کـه خـود را در پروسـه هایی ماننـد انقـالب فرهنگـی، پاکسـازی 
دانشـگاه و اسالمی سـازی دانشـگاه ها نشـان می دهـد، مشـکل را دو چنـدان کـرده 
اسـت. از نظـر ایـن نظـام ایدئولوژیـک، بسـیاری از مسـائل و موضوعـات و آمارهـای 
اجتماعـی و اقتصـادی محرمانـه اسـت. حتـی اسـتادان فعلـی دانشـگده های علـوم 
انسـانی کـه اسالمی سـازی شـده اند، ظاهـراً بـه آمـار و اطالعـات دسترسـی ندارنـد. 
»امـروز بـه رغـم گذشـت حـدود ۳۵ سـال از انقـالب، هنـوز نمی دانیـم کـه جامعـه ی 
مـا بـه لحـاظ آرایـش طبقاتـی در چـه شـرایطی اسـت.« )رنانـی و جالئی پـور ۱۳۹۳( بـا 

وجـود ایـن، تالش هایـی در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت.

از جمله هـای رسـانه های فارسـی  ایـران، در رسـانه های مختلـف  جنبـش سـبز در 
زبـان خـارج کشـور و همچنیـن در رسـانه های متعلـق به اصالح طلبـان و اصولگرایان 
در داخـل کشـور بـه »طبقـه ی متوسـط« نسـبت داده شـد. در مهـر سـال ۱۳۸۸، 
طبقـه ی  بحـث  شـدن  داغ  و   ۱۳۸۸ سـال  اعتراضـات  شـروع  از  پـس  مـاه  چنـد 
جامعه شناسـی  اسـتاد  چنـد  برخـی  سـراغ  بـه  زبـان  فارسـی  رسـانه  یـک  متوسـط، 
رفـت و نظـرات آنـان را دربـاره ی چنـد و چـون طبقـه ی متوسـط در ایـران سـوال کـرد. 
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برخـی از نمونه هـای نقـل شـده قابـل تامـل هسـتند.

رسـول نفیسـی اسـتاد دانشـگاه و تحلیلگـر سیاسـی در واشـنگتن می گویـد: »در 
تعریـف جامعه شناسـی طبقـات ایـران بایـد مواظـب باشـیم کـه... بزرگتریـن نقـش 
و  بوروکراسـی دولـت  پیرامـون  و  و در حاشـیه  ایـران دولـت دارد  را در  اقتصـادی 
ارتـش اسـت کـه طبقـات میانـی شـکل  می گیرنـد. نهایتـاً اینهـا ویژگی هـای طبقـات 
میانـی کشـورهای دیگـر را ندارنـد، بـه لحـاظ همـان واقعیـت کـه در دامـن دولـت 
مسـتقر غیردموکراتیـک، چـه در دوره ی پهلـوی و چـه در دوره ی اسـالمی رشـد پیـدا  
می کننـد و آن خاصیت هایـی را کـه مـا از طبقـه ی متوسـط توقـع داریـم، ندارنـد. 
ویژگی هایـی  دارای  می آینـد  بیـرون   طبقـات  ایـن  دل  از  کـه  کسـانی  خـب  ولـی 

هسـتند کـه  می شـود بـه آن پرداخـت.« )رادیـو فـردا ۱۳۸۸(

عبدالحسـین ساسـان، اسـتاد رشـته اقتصـاد در دانشـگاه اصفهـان معتقـد اسـت: 
کارکنـان بخـش عمومـی و  »شـاید بشـود فرهنگیـان، دانشـگاهیان، قضـات و کالً 
بـه حسـاب  را جـزو طبقـه ی متوسـط  از فروشـندگان، صاحبـان مغازه  هـا  تعـدادی 

فـردا ۱۳۸۸( )رادیـو  آورد.« 

 محسـن رنانـی، اقتصـاددان، معتقـد اسـت کـه »حتـی در جهـان« هیـچ شـاخص 
اجتماعـی بـرای تعریـف طبقـه ی متوسـط وجـود نـدارد. او معتقـد اسـت: »مفهـوم 
طبقـه ی متوسـط یـک مفهـوم کیفـی اسـت، امـا هنـگام شناسـایی بایـد ایـن مفهـوم 
را کمـی کنیـم. بـه طـور کلـی بـرای بررسـی طبقـه ی متوسـط بایـد مجموعـه تغییراتـی 
را کـه در ذهنیـت، رفتـار و عـادات رفتـاری، انتظـارات، گفتمـان، الگـوی مصـرف و 
الگـوی زیسـت افـراد رخ  می دهـد مـورد ارزیابـی قـرار داد... طبـق برخـی تعاریـف، 
کسـانی کـه دارای اتومبیـل شـخصی باشـند یـا کسـانی کـه در کشـورهای در حـال 
توسـعه درآمـد روزانـه آنهـا بیـن ۱۰ تـا ۵۰ دالر اسـت − و در کشـورهای توسـعه یافتـه 
بخواهیـم  اگـر  و  قـرار می گیرنـد.«  ۱۰۰ دالر، − جـزو طبقـه متوسـط  تـا   ۸۰ حـدود 
یـا ۴۰  انـدازه بگیریـم »مثـال بگوییـم ۶۰ درصـد  حجـم و میـزان طبقـه متوسـط را 
درصـد میانـی جامعـه را طبقـه ی متوسـط تشـکیل  می دهنـد بایـد همـان حجـم مورد 
نظرمـان را هـم بـه دو بخـش طبقـه ی متوسـط بـاال و متوسـط پاییـن تقسـیم کنیـم. 
زندگـی  امـا سـبک  اسـت،  فقـرا  درآمـد  نزدیـک  درآمـدش  پاییـن  طبقـه ی متوسـط 
اش ماننـد فقـرا نیسـت. طبقـه ی متوسـط بـاال درآمـدش ماننـد اغنیـا نیسـت امـا 
را هـم  گـروه طبقـه ی متوسـط  پـس همیـن دو  اغنیاسـت.  زندگیـش مثـل  سـبک 

بایـد از یکدیگـر متمایـز کـرد.« )رنانـی و جالئی پـور ۱۳۹۳(

»بـه  کـه  بـاال« کسـانی هسـتند  متوسـط  پـور می گویـد: »طبقـه  حمیدرضـا جالیـی 
طـور دایمـی بیـش از 2۰ میلیـون تومـان درآمـد ماهانـه دارنـد.« او معتقـد اسـت: 
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متوسـط  طبقـه  درصـدی   ۶۵ تـا   ۶۰ حـدودا  کالبـد  یـک  ایـران  امـروز  جامعـه  »در 
حـدود  و  بـاال  طبقـه ی  در  درصـد جمعیـت   ۷ تـا   ۶ حـدود  مـا  کشـور  در  داریـم... 
۳۰ درصـد هـم در طبقـه ی پاییـن جامعـه قـرار می گیرنـد. البتـه اینهـا برآوردهایـی 

)۱۳۹۳ جالئی پـور  و  )رنانـی  اسـت.«  آزمایشـی  و  اجمالـی 

از نظـر تقـی آزاد ارمکـی وقتـی از طبقـه ی متوسـط حـرف می زنیـم »اقشـار متفاوتـی 
در  و  معلمـان  دولـت،  کارمنـدان  روشـنفکران،  مثـالً  قـرار می گیرنـد.  آن  درون  در 
معتقـد  او  می گیـرد.«  بـر  در  هـم  را  ایرانـی  جامعـه  کاسـب های  خـرده  حـال  عیـن 
اسـت »حـدود ۸۰ درصـد از مـردم ایـران می گوینـد مـا طبقـه ی متوسـط هسـتیم، 
در حالـی کـه طبقـه ی متوسـط نیسـتند. ولـی بـه لحـاظ نیازهـا، ارزش هـا و تمایـالت 

ارمکـی ۱۳۹۹( )آزاد  قـرار می گیرنـد.«  ایـن طبقـه  در 

تببیـن  در  اقتصـادی  مؤلفه هـای  بایـد همپـای  را هـم طبعـاً  فرهنگـی  مؤلفه هـای   
مفهـوم طبقـه  دربـاره ی  کـه  نظراتـی  غالـب  در  آورد.  بـه حسـاب  وضعیـت جامعـه 
ابـراز شـده، عوامـل فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی بـه تعاریـف اقتصـادی پیوسـته 
اگـر  دارد.  هزینـه  »تمایـل«  و  »ارزش«  »نیـاز«،  کـه  اینجاسـت  در  نکتـه  هسـتند. 
هزینـه ی ایـن مـوارد از جـای دیگـری قابـل تأمیـن باشـد ممکـن اسـت توسـط فـرد، 
گـروه یـا طبقـه بـر منافـع مـادی و اقتصـادی ارجحیـت داده شـوند، امـا اگـر شـرایط 
و  »ارزش«  »نیـاز«،  بـروز  بـرای  جایـی  آیـا  باشـد  مختـل شـده  معیشـتی  و  زیسـتی 
»تمایـل« باقـی می مانـد؟ نکتـه ی دیگـر اینجاسـت کـه بحـث فرهنـگ بـرای آن کـه 
پیشـتر  کـه  همانطـور  باشـد.  کمیت سـنجی  قابـل  و  متعیـن  بایـد  شـود،  سـنجیده 
فراغـت«  »اوقـات  عامـل  از  جامعه شناسـان  برخـی  گردیـد،  مطـرح  نمونه هایـی 
بـا  آنـرا  می تـوان  کـه  عاملـی  می کننـد،  اسـتفاده  فرهنـگ  عنصـر  کـردن  وارد  بـرای 
زمـان، هزینـه و عوامـل دیگـر سـنجید. داشـتن اوقـات فراغـت بـه داشـتن توانایـی 
مالـی بـرای برخـورداری از اوقـات فراغـت گـره خـورده اسـت، پـس تمرکـز در ایـن 
سـالهای  فاصلـه  در  ایـران  در  زیسـتی  و  معیشـتی  اقتصـادی،  اوضـاع  روی  بحـث 

۱۳۹۶ تـا ۱۳۹۹ اسـت.

۳۷ درصد خانوارهای ایران اجاره نشـین هسـتند. ۴۳,۶ % سـاکنین تهران مسـتأجر 
هسـتند. )خبرگـزاری میـزان ۱۳۹۹( بـه جـز شـش اسـتان کـه نـرخ اجاره نشـینی در 
درصـد   ۴۰ الـی   ۳۰ بیـن  ایـران  اسـتان های  بقیـه ی  در  می باشـد   %۳۰ زیـر  آنهـا 
جمعیـت اجاره نشـین هسـتند. اگـر طبقـه ی باالیـی جامعـه را ۱۰ یـا 2۰ درصـد در 
نظـر بگیریـم و طبقـه ی متوسـط ایـران را ۵۰ تـا ۶۰ درصـد جامعـه حسـاب کنیـم، 
در هـر صـورت بخشـی از اجاره نشـین ها بخصـوص در پایتخـت و شـهرهای بـزرگ، 
اعضـای طبقـه ی متوسـط هسـتند. »دو سـوم از درآمـد خانواده  هـا صـرف پرداخـت 
هزینـه  افزایـش  و  قیمـت مسـکن  افزایـش  نـرخ  و   )۱۳۹۹ )ایلنـا  می شـود«  اجـاره 
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بـوده اسـت. حسـاب  افزایـش سـطح دسـتمزدها  از  کرایـه مسـکن بسـیار بیشـتر 
نـرخ افزایـش قیمـت  تـورم و  نـرخ  و کتـاب مقایسـه ی افزایـش حداقـل دسـتمزد، 
مسـکن در دسـترس اسـت. مقایسـه ی نـرخ تـورم و نـرخ افزایـش حداقـل دسـتمزد 
بـه  در مجمـوع ۱۹۹,۳ درصـد  پایـان ۱۳۹۹  تـا   ۱۳۹۰ از سـال  کـه  نشـان می دهـد 
سـطح حداقـل دسـتمزدها افـزوده شـده اسـت. امـا در همیـن دوران، مجمـوع نـرخ 
تـورم 2۳۱,۶ درصـد بـوده اسـت. )مشـرق نیوز ۱۳۹۸( در همیـن وضعیـت در نظـر 
قیمـت مسـکن  تـا ۱۳۹۹،  بیـن سـالهای ۱۳۹2  کـه هفـت سـال گذشـته،  بگیریـد 
۷۰۰ درصـد افزایـش یافتـه )اقتصادنیـوز ۱۴۰۰( یـا بـه عبـارت دیگـر هفـت برابـر گـران 
شـده اسـت. در بـازار اجـاره مسـکن نیـز در سـال های مختلـف ۱۳۹۶ تـا ۱۳۹۹ و در 
شـهرهای مختلـف ایـران نـرخ افزایـش اجـاره بهـا از ۵۴ تـا ۹۷ درصـد بـوده اسـت. 
آمـار بـه خوبـی نشـان دهنـده ی یـک بحـران شـدید بعد از سـال ۱۳۹۶ اسـت. همین 
دوره بـا تهدیـد ترامـپ بـه خـروج از برجـام و سـپس بازگشـت تحریم هـای هسـته ای 
۱۳۹۶برابـر  سـال  در  تـورم  نـرخ  مرکـزی  بانـک  اعـالم  بـه  بنـا  می شـود.  مشـخص 
ترتیـب  بـه  تـورم  نـرخ   ۱۳۹۹ و  سـالهای ۱۳۹۸  در  امـا  اسـت  بـوده  درصـد   ۹,۶ بـا 
۳۱,2 درصـد و ۴۱,2 درصـد بـوده اسـت کـه نشـان دهنده ی کاهـش سـطح دسـتمزد 
افزایـش  نـرخ  زیـرا  اسـت،  متوسـط  طبقـه  و  کارگـر  طبقـه  خریـد  قـدرت  و  واقعـی 
دسـتمزد ها کمتـر از ایـن میـزان افزایـش تـورم بـوده اسـت. ایـن آمـار ضمـن اینکـه 
ایـران در  بـه طبقـه کارگـر و طبقـه ی متوسـط  بـه خوبـی نشـانگر فشـار اقتصـادی 
سـالهای بعـد از ۱۳۹۶ اسـت مالکـی بـرای سـنجش وضعیـت مسـکن کـه ۷۵ درصـد 

درآمـد ۳۷ درصـد خانوارهـای ایرانـی مسـتأجر را می بلعـد.

 عـالوه بـر مسـتأجران، وضعیـت اجـاره و خریـد مسـکن بـرای جوانـان و افـراد در 
تعویـض  بـه  نیـاز  دلیـل  هـر  بـه  کـه  کسـانی  نیـز  و  مسـتقل  زندگـی  جسـت وجوی 
وام  بـا  کـه  می شـد  ادعـا  گذشـته  در  اسـت.  اهمیـت  دارای  نیـز،  دارنـد  مسـکن 
اکنـون  کـرد.  تأمیـن  را  خانـه  یـک  قیمـت  یـک چهـارم  ایـران می تـوان  در  مسـکن 
وام هـای مختلـف مسـکن بـرای افـراد متأهـل و مجـرد وجـود دارد. صـرف نظـر از 
قیمـت  حداکثـر  ایـران  در  مسـکن  وام هـای  کـه  گفـت  می تـوان  وام هـا  ایـن  تنـوع 

)۱۳۹۹ آنالیـن  )اقتصـاد  می کنـد.  تأمیـن  را  خانـه  مربـع  متـر   ۱۰ تـا  پنـج  خریـد 

بـه جـز مسـکن، وضعیـت در بـازار خـودرو، پوشـاک، خوراکی هـا و همـه ی مخـارج 
دیگـر نیـز بـه همیـن قـرار اسـت. قیمـت دالر آمریـکا هفـت برابـر شـده و ایـن یعنـی 
بـه  بـه همیـن ترتیـب  بـه همیـن نسـبت کاهـش یافتـه اسـت.  ایـران  ارزش ریـال 
جـز برخـی کاالهـای اساسـی کـه دولـت بـا ارز یارانـه ای قیمـت آنهـا را کنتـرل کـرده 
اسـت، مـردم ایـران بـا جهـش همـه ی قیمت هـا مواجـه شـده اند. قیمـت ارزان تریـن 
ایـران از 2۰ میلیـون تومـان در ابتـدای سـال ۱۳۹۷ )یعنـی در  خـودرو موجـود در 
مرحلـه ی نخسـت جهـش قیمـت ارز( بـه حوالـی ۱2۰ میلیـون تومـان رسـیده اسـت. 
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)اطالعـات خـودرو ایـران ۱۳۹۷(

بـا وضعیـت شـرح داده شـده در بـاال بـه نظـر می رسـد آنچـه در رابطـه بـا تعریـف و 
تعییـن مختصـات طبقـه ی متوسـط مهـم اسـت عامـل قـدرت اسـت و نقشـی کـه 
قـدرت، بـر روی مناسـبات اقتصـادی و طبقاتـی در ایـران دارد، بایـد مـورد توجـه قـرار 
بگیـرد. اصـرار بـر وارد کـردن مؤلفه هـای فرهنگـی به دلیل دشـوار بـودن اندازه گیری 
کمـی آنهـا و نیـز وابسـتگی آنهـا بـه مسـئله ی سـبک زندگـی کـه خـود عاملـی وابسـته 

بـه وضعیـت اقتصـادی اسـت، می توانـد سـبب خطـا باشـد.

تاریخ طبقه ی متوسط ایران

نعمانـی و بهـداد در کتـاب طبقـه و کار در ایـران بـه اتـکا بـه سـه بُعـد »۱: مناسـبات 
مالکیت، 2: برخورداری از مهارت و ۳: مدیریت/اقتدار سازمانی و استقالل« چهار 

دسـته طبقـه  را تشـخیص داده و چنیـن معرفـی می کننـد:

و  مـزد  و  اقتصادی انـد  فعالیـت  مالـی  و  مـادی  ابـزار  صاحبـان  سـرمایه داران:   :۱«
می کننـد. اسـتخدام  را  بگیـران  حقـوق 

2: خـرده بوروژاهـا: کارکنـان مسـتقل اند کـه هیـچ کارکـن مزدبگیـری را اسـتخدام 
بـه کارکنـان فامیلـی بـدون مـزد متکـی باشـند. نمی کننـد، ولـی ممکـن اسـت 

سـمتهای  کـه  خصوصی انـد  بخـش  یـا  دولـت  کارمنـدان  متوسـط:  طبقـه ی   :۳
نسـبی  اسـتقالل  و  اقتـدار  نوعـی  از  آنـان  دارنـد.  حرفه-فنـی  و  اجرایی-مدیریتـی 
برخوردار انـد. کارکنـان دولـت کـه در فعالیت هـای اقتصـادی و خدمـات اجتماعـی 
دسـتگاه  در  شـاغالن  امـا  دارنـد.  جـای  طبقـه  ایـن  در  نیـز  مشـغول اند  کار  بـه 
سیاسـی دولـت در وضعیـت طبقاتـی مبهمـی قـرار دارنـد. نعمانـی و بهـداد اینـان را 
نامیـده و در زمـره ی طبقـه ی متوسـط محسـوب نکرده انـد. »کارگـزاران سیاسـی« 

از  و  اقتصادی انـد  فعالیـت  ابـزار  فاقـد  کـه  کارکنانـی  شـامل  کارگـر:  طبقـه ی   :۴
و  مـزد  آنـان  بهره انـد.  بـی  متوسـط«  »طبقـه ی  افـراد  نسـبی  اسـتقالل  و  اقتـدار 
دسـتگاه  در  شـاغالن  از  دسـته  آن  خصوصی انـد.  بخـش  و  دولـت  حقوق بگیـران 
)دون  عـادی  اعضـای  دارنـد،  اندکـی  تخصـص  و  اسـتقالل  کـه  دولـت  سیاسـی 
را در زمـره ی طبقـه ی  آنـان  را تشـکیل می دهنـد و مـا  پایـه ی( کارگـزاران سیاسـی 

)۱۴2-۱۴۱  ،۱۳۸۷ نعمانـی  و  )بهـداد  نمی کنیـم.«  منظـور  کارگـر 

بنـا بـه ایـن تعریـف، اعضـای طبقـه ی متوسـط در ایـران از ۵,۴% در سـال ۱۳۵۵ بـه 
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۱۰,2% در سـال ۱۳۷۵ رشـد کرده انـد و در همیـن مقطـع زمانـی، طبقـه ی متوسـط 
همزمـان،  اسـت.  یافتـه  ۱۴,۶%کاهـش  بـه   %2۱,۳ از  بخـش خصوصـی  در  شـاغل 
اعضـای طبقـه ی متوسـط شـاغل در بخـش دولتـی از ۷۸,۸% بـه ۸۵,۴% افزایـش 

یافتـه اسـت. )بهـداد و نعمانـی ۱۳۸۷، ۱۴۳( 

در سـال ۱۳۵۵ فقـط ۴۷۷ هـزار نیـروی کار ایـران در طبقـه ی متوسـط قـرار دارنـد. 
)بهـداد و نعمانـی ۱۳۸۷، ۱۶۷( ایـن همـان تاریخـی اسـت کـه قیمـت جهانـی نفـت 
افزایـش  ایـن  بـا  اسـت.  رفتـه  بـاال  نفـت  فـروش  از  ایـران  و درآمـد  یافتـه  افزایـش 
قیمـت، چـه دولـت و چـه بخـش خصوصـی، در بـه در بـه دنبـال نیـروی کار بودنـد. 
و  پرسـتار«  »کمـک  کامیـون«،  »راننـده ی  بـه  مربـوط  تقاضـا  برجسـته ترین 
»اوپراتـور دسـتگاه« بـوده اسـت. در اینجـا بایـد دقـت کـرد کـه اثـر اتـکای اقتصـاد 
ایـران بـه فـروش نفـت و پیشـی گرفتـن بخـش واردات روشـن اسـت. بـرای انتقـال 
کاالهـای وارداتـی بـه ایـران هـم نیـاز بـه سـاخت بنـادر جدیـد بـود و هـم کامیون هـا 
و راننـده کامیون هایـی کـه ایـن رشـد واردات را در زمینـه ی حمـل و نقـل و توزیـع، 
نشـان دهنده ی  پرسـتار،  و  پرسـتار  کمـک  بـه  نیـاز  همچنیـن  باشـند.  پاسـخگو 
)اشـراف،  بخـش خصولتـی  و  بخـش خصوصـی  و صنعـت،  بـود  رشـد شهرنشـینی 
در  غیـره(  و  نظـام  بـه  وابسـتگان  سـپاهیان،  بعدهـا  دولـت،  وابسـتگان  درباریـان، 

بوده انـد. حـال تحـرک و رشـد 

بعـد از انقـالب ۱۳۵۷ و قدرت گیـری اسـالم گرایان در ایـران، در اثـر ناامنـی و فضـای 
مدیـران  حتـی  و  صنایـع  مدیـران  تحصیل کـردگان،  از  بخشـی  وحشـت،  و  رعـب 
دولتـی از کشـور خـارج شـدند. ایـن رونـد در سـال های بعـد نیـز بـه دلیـل جنـگ، 
اعدام هـا، و خفقـان دهه هـای ۶۰ و ۷۰ ادامـه یافـت. فقـط در سـال ۱۳۸۰ دویسـت 
تاریـخ  در  جمهوری اسـالمی  رسـمی  خبرگـزاری  خـارج  شـدند.  ایـران  از  نفـر  هـزار 
22 اسـفند ۱۳۸۱ اعـالم کـرد کـه از صـد هـزار ایرانـی مقیـم نیویـورک، ۱۹,۵ درصـد 
مـدرک دکتـرا دارنـد، ۹ درصـد پزشـک هسـتند و ۸ درصـد فـوق لسـیانس دارنـد.

پـرورش  آمـوزش و  بـه دنبـال خـود رشـد تعـداد کارکنـان  ایـران  رشـد جمعیـت در 
در  نیـز  ایـن  کـه  می شـود  موجـب  را  درمانـی  و  بهداشـتی  بخش هـای  کارکنـان  و 
افزایـش تعـداد اعضـای طبقـه ی متوسـط در ایـران مؤثـر اسـت. طبـق محاسـباتی 
کـه روی آمـار ارائـه شـده توسـط نعمانـی و بهـداد انجـام شـد، از ۱۳۵۵ تـا ۱۳۶۵ 
رشـد اعضـا طبقـه ی متوسـط نرخـی ۶2 درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن مربـوط بـه 

تعـداد خانـوار اسـت. بـدون احتسـاب  کار  نیـروی  آمـار 

 ۱,۱2 دولـت  سیاسـی  کارگـزاران   ،۱۳۶۵ تـا   ۱۳۵۵ از  یعنـی  سـال،  ده  همیـن  در 
میلیـون نفـر زیـاد شـده  و ۱۵2% افزایـش یافته  انـد. همچنیـن در مجمـوع ۸۱۱ هـزار 
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از  آمـار هسـتند.  و... در  پلیـس  ارتـش،  نیـروی نظامـی، سـپاه،  نفـر عضـو بسـیج، 
ایـن تعـداد ۸۹% دون پایـه و ۱۰,۴% مدیریتـی و اجرایـی هسـتند. اتفـاق دیگـری کـه 
بیـن سـال های ۱۳۶۵ تـا ۱۳۷۵ رخ داد ایـن بـود کـه طبقـه ی سـرمایه دار و طبقـه ی 
نیـروی کار  آمـار سرشـماری سراسـری و بررسـی ترکیـب طبقاتـی  بـر مبنـای  کارگـر 
ایـران، رشـد کـرد امـا درصـدِ اعضـای طبقـه متوسـط )درصـد و نـه تعـداد( در مجموع 
ترکیـب جمعیتـی جامعـه و ترکیـب نیـروی کار در ایـران مقـداری کاهـش یافـت. بـه 
شـکل قابـل تأملـی در همیـن دوره، درصـد مربـوط بـه کارگـزاران سیاسـی دولـت 
هـم در ترکیـب جمعیتـی و ترکیـب طبقاتـی کـم شـد. )بهـداد و نعمانـی ۱۳۸۷، ۱۷۰(

دیپلمـه   %2۰,۷ و  بی سـواد  سـرمایه دار  طبقـه ی  درصـد  بیسـت   ،۱۳۷۵ سـال  در 
هسـتند و در مقابـل، بخـش اعظـم کارکنـان دولـت، تحصیلکـرده هسـتند. )بهـداد 
و نعمانـی ۱۳۸۷، ۱۷۹-۱۸۰( تحصیـالت دانشـگاهی در همیـن دوره در ایـران بسـیار 
بـا اهمیـت بـوده بـه طـوری کـه اکثـر خانواده هـای الیه هـای میانـی و باالیـی طبقـه ی 
بـرای  را  راه  تقریبـاً  فرزندانشـان  بـرای  دولـت  کارکنـان  و  متوسـط  طبقـه ی  کارگـر، 
دولتـی  شـغل  آوردن  دسـت  بـه  منظـور  بـه  دانشـگاهی  تحصیـالت  جـز  کاری  هـر 
بسـته بودنـد. بخـش عمـده ی ایـن فشـار بـه فرزنـدان بـرای تحصیـالت دانشـگاهی، 
مربـوط بـه تصـور غالـب در ایـران دربـاره مزیت هـای مشـاغل دولتـی و اسـتخدام 
پرسـتیز  بحـث  جملـه  از  دیگـری  دالیـل  کـه  نیسـت  انـکار  قابـل  امـا  بـود،  دولتـی 
اجتماعـی، برخـورداری از امنیـت و دالیـل سیاسـی و فرهنگـی را نیـز نبایـد از نظـر 
دور داشـت. ایـن رونـد در دهـه ی ۸۰  نیـز ادامـه یافـت. بعـد از اعتراضات سـال های 
و  انحصارگرایانـه جمهوری اسـالمی  از مختصـات  برخـی  ایـران،  در  و ۱۳۸۹   ۱۳۸۸
برخـی از رویکردهـای سـرکوبگرانه آن بیـش از پیـش تشـدید شـد. بطـور خالصـه 
فعالیـت حاکمیـت  و  بسـته تر شـده  ایـران  در  دولـت  کـه سـاختار  گفـت  می تـوان 
بـرای دسـتکاری طبقـه متوسـط ایـران بـه منظـور همسـو کـردن ایـن طبقـه اجتماعـی 

بـا خـودش، شـدت گرفتـه اسـت.

در سـرمایه داری سیاسـی، داشـتن نسـبت بـا دولـت و قـدرت اسـت کـه نسـبت بـا 
یـک  دولـت  در  بـودن  اسـالمی  تعییـن می کنـد. در جمهـوری  را  اقتصـادی  منافـع 
امتیـاز اسـت و امتیازاتـی کـه بـا خـود همـراه مـی آورد هـم مـادی اسـت و هـم روانـی. 
دسـتمزد ثابـت و مسـتمر، مزایـای مختلـف، تأمیـن رفـاه بـه نسـبت بقیـه ی اعضـای 
جامعـه، برخـورداری از وام هـا، برخـورداری از اعتبـار بـه پشـتوانه ی شـغل و حقـوق 
دولتـی در بـازار و بانک هـا، امـکان خریـد خـودرو و مسـکن، امـکان پس انـداز، ورود 
بـه فعالیت هـای اقتصـادی در بخـش زمیـن، امـالک، مسـتغالت، ارز، طـال، خـودرو، 
راه انـدازی مغـازه و فروشـگاه، تاسـیس واحدهـای تجـاری و تولیـدی کوچـک، فراهـم 
شـدن شـرایط تحصیـالت دانشـگاهی فرزنـدان )کـه بعدهـا تبدیـل بـه تـالش بخـش 
قابـل توجهـی از نیروهـای دولتـی بـه اخـذ مـدرک دانشـگاهی و افزایـش پایـه حقـوق 
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و  اقتصـادی کارکنـان دولـت  امتیـازات مـادی و  از جملـه  را می تـوان  تبدیـل شـد( 
اعضـای خانوارهـای آنهـا ذکـر کـرد. در مقولـه ی روانـی و ذهنـی، مـی تـوان اطمینـان 
از آینـده، تأمیـن امنیـت، آنچـه بـه اصطـالح در فرهنـگ ایرانـی پارتـی و پارتی بـازی 
نامیـده می شـود، رانت هـای اطالعاتـی انـدک تـا زیـاد، امـکان انجـام ریسـک و رشـد 

فکـری و فرهنگـِی حاصـل از دسترسـی بـه آمـوزش و امکانـات را ذکـر کـرد.

در دوران موسـوم بـه اصالحـات از سـال ۱۳۷۶ تـا ۱۳۸۴، افـراد تحصیلکـرده و بـه 
طـور کلـی طبقـه متوسـط ایـران از وضـع مـادی و مالـی نسـبتاً مناسـب برخـوردار 
ایـن طبقـه طـی  آشـنا شـدند.  اجتماعـی  و  فرهنگـی  بـا مطالبـات سیاسـی،  شـده، 
و  زمـان محمـد خاتمـی  در  روابـط خارجـی  بهبـود  دولـت  دوران  بـا  ابتـدا  ۱۶سـال، 
سـپس بـا دوران جهـش درآمدهـای نفتـی دوران دولـت محمـود احمدی نـژاد مواجـه 
بـه خانوارهـای پـر جمعیـت از  بـا تزریـق یارانـه  شـدند. امـا در دوران احمدی نـژاد 
سـاختار  دسـتکاری  دیگـر،  سـوی  از  خـاص  شـرایط  بـا  اسـتخدام  های  و  یکسـو، 

گرفـت. سـرعت  ایـران  طبقاتـی 

احمدی نـژاد  دوران  اسـتخدام های  دربـاره ی  روحانـی  حسـن  دولـت  نفـت  وزیـر 
می گویـد: »در حـال حاضـر بیـن ۵۰ تـا ۶۰ هـزار نیـروی مـازاد داریـم.« )عصـر ایـران 
اسـت.  کـرده  تشـبیه  بخـور«  بخـور  »دوران  بـه  را  احمدی نـژاد  دوران  او   )۱۳۹۳
)حسـن  رئیس جمهـور  انسـانی  سـرمایه ی  و  مدیریـت  توسـعه ی  معـاون  جانشـین 
روحانـی( گفتـه اسـت: »متاسـفانه آمـار دقیقـی کـه در هشـت سـال گذشـته چنـد 
نفـر اسـتخدام شـده اند وجـود نـدارد، چـون آن قـدر بی قاعـده و خـالف قانـون عمـل 
از  »یکـی  اسـت:  کـرده  اضافـه  او  نشـده اند.«  ثبـت  جایـی  در  آمارهـا  کـه  شـده 
وزارتخانه هـا در ماه هـای آخـر دولـت دهـم دسـت بـه اسـتخدام های غیرقانونـی زده 
و حـدود ۷۶ هـزار نفـر را... اسـتخدام کـرده اسـت. مـا بـه آنهـا می گوئیـم کـه اگـر 
قـرار بـود غیرقانونـی اسـتخدام کنیـد، الاقـل افـراد بـا تحصیـالت بـاال را اسـتخدام 
می کردیـد نـه بی سـواد ها یـا تحصیـالت نهضـت سـوادآموزی و ششـم ابتدایـی را.« 

 )۱۴۰۰ اقتصـاد  )دنیـای 

نفـر  هـزار   ۱۰« اسـت:  گفتـه  تهـران  شـهرداری  انسـانی  منابـع  توسـعه ی  معـاون 
نیـروی مـازاد در شـهرداری تهـران وجـود دارد یعنـی بـه ازای هـر شـش نفـر کـه از 
)ایلنـا  نیـرو جـذب شـود.«  نفـر  یـک  بایـد  تنهـا  خـارج می شـوند،  تهـران  شـهرداری 
گفـت:  کشـور  دهیاری هـای  و  شـهرداری ها  سـازمان  دهیاری هـای  معـاون   )۱۳۹۹
هـم اینـک ۵۰۰ هـزار نفـر نیـرو در شـهرداری های کشـور مشـغول بـه کار هسـتند 

)ایرنـا ۱۳۹۸( مـازاد هسـتند.«  آنهـا  از  نفـر  هـزار   ۳۵۰ کـه 

یـک عضـو شـورای شـهر تهـران گفتـه اسـت: »در سـال های ۹۱ و ۹2 حـدود ۳۰۰۰ 
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نفـر در متـروی تهـران دچـار تغییـر وضعیـت شـغلی و ۱2۰۰ نیـروی جدیـد جـذب بـه 
کار شـدند که سـن ۵۰ درصد جذب شـدگان باالی ۴۰ سـال بوده اسـت. تحصیالت 
نیمـی از آنهـا زیـر دیپلـم بـوده و بعضـی حتـی سـواد خواندن و نوشـتن هم نداشـتند، 
در حالی که از نظر قانون به کارگیری افراد ایرانی فاقد سـواد خواندن و نوشـتن در 

نهادهـای عمومـی و دولتـی ممنـوع اسـت.« )ایسـنا ۱۳۹۵(

طبقه ی متوسط در دست  ]دست آموز[

جامعـه  توسـعه«  »موتـور  را  متوسـط  طبقـه ی  اصالح طلبـان،  میـان  در  رایـج  نـگاه 
تلقـی می کنـد کـه بـر مبنـای »دیگرخواهـی« بـه رشـد جامعـه می انجامـد. امـا وقتـی 
اسـتادان جامعه شناسـی و فعاالن سیاسـی اصالح طلب الیه های طبقه ی متوسـط 
را جسـت وجو  می کننـد ، متوجـه می شـوند کـه »مدنیـت و دگردوسـتی در الیه هـای 
آن کسـاد اسـت.« )رنانـی و جالئی پـور ۱۳۹۳( دلیـل ایـن »کسـادی« ایـن اسـت کـه 
هسـته ی اصلـی قـدرت در ایـران نـه تنهـا دغدغـه زندگـی طبقـه ی متوسـط را نـدارد، 
بلکـه در تـالش بـرای دسـتکاری ایـن طبقـه اسـت، زیـرا »بخش های خـاردار« در این 
طبقـه بـه دنبـال مطالبـات مدنـی هسـتند. راه حـل حاکمیـت بـرای زدودن  خارهـای 
طبقـه ی متوسـط سـعی در ایجـاد و فربـه کـردن الیـه ای در طبقـه ی متوسـط بـوده 
اسـت کـه در »توزیـع رانـت« دارای »نقـش« اسـت. حمیدرضـا جالئی پـور اسـم ایـن 
)رنانـی و جالئی پـور ۱۳۹۳(  را »طبقـه ی متوسـط دردسـت« گذاشـته اسـت.  الیـه 
یعنـی بخشـی از طبقـه ی متوسـط کـه نظـام حاکـم بـر ایـران بـه دلیـل نیـازی کـه بـه 
ایجاد پایگاه مردمی برای خودش دارد، تمایل دارد طبقه ی متوسـط باشـد، اما در 
چهارچـوب نظـرات حاکمیـت قـرار داشـته باشـد و عمـل کند، و به سـمت تقاضاهای 

مدنـی و دموکراسـی خواهی نـرود. 

نهادهـای  بازنشسـتگان  امنیتـی،  مدیـران  انتظامـی،  نیروهـای  سـپاه،  اعضـای 
حاکمیتـی کـه وارد فعالیـت اقتصـادی می شـوند، وابسـتگان دولـت و از همـه مهمتر 
کارکنـان و مدیـران کارتل هـای اقتصـادی زیـر نظـر رهبـر جمهوری اسـالمی قـرار دارند 
کـه بـه آنهـا توجـه ویـژه مبـذول می شـود تـا »یـک الیه طبقه ی متوسـط خـودی ایجاد 
شـود.« از تبعـات ایـن اقـدام حاکمیـت در سـاختن یـک طبقـه ی متوسـط وفـادار 
نظامـی،  نهادهـای  کارگـزاران  و  اقتصـادی مسـتخدمان  تقویـت  از طریـق  بـه خـود 
گسـترش  جمهوری اسـالمی،  رهبـر  نظـر  زیـر  اقتصـادی  مجموعه هـای  و  امنیتـی 
بـه  کـه  اسـت  افـراد  ایـن  فرزنـدان  از  نسـلی  بـروز  و  حاکمیتـی  سـاختار  در  فسـاد 
ایدئولـوژی  بـه  آنچنانـی  اعتقـاد  دیگـر  رفاهـی  و  اقتصـادی  برخورداری هـای  دلیـل 
رسـمی حاکمیـت و قوانیـن دینـی و مذهبـی ندارنـد؛ انتظـارات حاکمیـت را بـرآورده 
آنهـا اعتمـاد چندانـی داشـته باشـد. اعضـای  بـه  یـا حاکمیـت نمی توانـد  نمی کننـد 
دنبـال  بـه  آنهـا،  فرزنـدان  گفـت  بتـوان  شـاید  و  متوسـط دست سـاز  طبقـه ی  ایـن 
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نفـع شـخصی هسـتند. تبعیـت ظاهـری یـا باطنـی فرزنـدان ایـن طبقـه ی متوسـط 
جامعـه  بـه  تعلقـی  آنهـا  اسـت.  مـادی  بهره منـدی  دلیـل  بـه  نیـز صرفـاً  دست سـاز 
بـه  هـم  اعتقـادی  همزمـان،  و  ندارنـد  دموکراسـی خواهانه  فعالیت هـای  و  مدنـی 

ندارنـد. و منافـع حاکمیـت  اعتقـادات  راه  از خودگذشـتگی در  و  شـهادت 

الیـه ی دیگـری از طبقـه ی متوسـط کـه بـه الیـه ی قبلـی چسـبیده اسـت و در نـگاه 
آن  بررسـی  کـه  اسـت  اداری«  نظـر می رسـد، »طبقـه ی متوسـط  بـه  یکپارچـه  اول 
وجـود  تاییـد  در  اسـت  محکـم  سـندی  و  می دهـد  نشـان  آنـرا  آسـای  غـول  ابعـاد 
بـا قـدرت. )رنانـی و  بـر ارتبـاط  سـرمایه  داری سیاسـی و سـاختار اقتصـادی مبتنـی 

)۱۳۹۳ جالئی پـور 

بیـن سـالهای ۱۳۹۰ تـا ۱۳۹۵ جمعیـت ایـران از ۷۵۱۴۹۶۶۹ بـه ۷۹۹2۶2۷۰ رسـیده 
کـه نـرخ رشـد ۱,2۴ درصـدی را نشـان داده اسـت. )معاونـت توسـعه ی روسـتایی و 
مناطـق محـروم ۱۳۹۶( در سـال ۱۳۹۳ یـک آمـار نسـبتاً کـم سـابقه منتشـر شـد. در 
ایـن سـال یـک خبرگـزاری وابسـته بـه نظـام جمهوری اسـالمی اعـالم کـرد: »دولـت 
بـا مجمـوع کارمنـدان بازنشسـته و مشـغول بـه کار در دسـتگاه های اجرایـی کشـور 
ایـن شـرح  بـه  آمـار  ایـن  پرداخـت می کنـد. جزئیـات  نفـر حقـوق  میلیـون  بـه ۸,۵ 
 ۶۰۰۰۰۰ دولتـی،  سـازمانهای  موسسـات  هـا،  وزارتخانـه  در  نفـر   2۰۳۴۰۰۰« بـود: 
نفـر بـه عنـوان کارکنـان نیروهـای انتظامـی و نظامـی ۴۳۶۴۸۸ نفـر در شـرکت های 
عنـوان  بـه  نفـر   ۳۱2۰۰۰ غیردولتـی،  و  عمومـی  نهادهـای  در  نفـر   ۶۰۳۰۰۰ دولتـی، 
حقـوق  مجمـوع،  در  والدیـن.  مسـتمری  و  ایثارگـران  اشـتغال  حالـت  حقـوق 
نفـر   2۴۷۰۰۰ تعـداد  شـد.  اعـالم  نفـر   ۳۹۸۵۴۸۸ اجرایـی  دسـتگاه های  بگیـران 
بازنشسـتگی  صنـدوق  در  نفـر   ۶۵۸۰۰۰ کشـوری،  بازنشسـتگی  صندوق هـای  در 
در  نفـر   2۰۰۰۰۰ اجتماعـی،  تأمیـن  صنـدوق  در  نفـر   2۳۸۶۰۰۰ مسـلح،  نیروهـای 
اجرایـی  دسـتگاه  های  حقوق بگیـران  آمـار  بـه  بازنشسـتگی  صندوق هـای  سـایر 
اضافـه می شـود. رقمـی معـادل ۴۴۹۱۰۰۰ کـه بـا ۳۹۸۵۴۸۸ حقوق بگیـران دسـتگاه 

) )مهرنیـوز ۱۳۹۳  زده می شـود.«  اجرایـی جمـع 

در کنـار ایـن آمـار، توجـه بـه یـک آمـار دیگـر هـم بسـیار روشـنگر و ارزشـمند اسـت. 
تعـداد مدیـران در سـطح معـاون وزیـر: ۸۷۴ نفـر، تعـداد مدیـران سـتادی و اسـتانی 
تـا سـطح رئیـس اداره: ۱۴۵۱۹۹ نفـر، تعـداد مدیـران واحدهـای عملیاتـی: 2۹۶۳۳۶ 
نفـر اعـالم شـده اسـت. تفکیـک کارکنـان دولـت بـر مبنـای مـدرک تحصیلـی نیـز بـه 
ایـن شـکل اسـت: ۳,۱% مقطـع دکتـری، ۵,2% فـوق لیسـانس، ۴۱,۷% لیسـانس، 

2۰,۳ % فـوق دیپلـم، 2۰,2 % دیپلـم و ۹,۵% زیـر دیپلـم.

دولـت حـدود دو میلیـون و ۳۰۰ هـزار کارمنـد رسـمی، قـراردادی و روزمـزد دارد کـه 
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نیـروی مسـلح، یـک میلیـون و 2۰۰ هـزار بازنشسـته کشـوری و ۶۰۰  بـا ۶۰۰ هـزار 
هـزار بازنشسـته لشـکری، هـر مـاه بـه حـدود چهـار میلیـون و ۷۰۴ هـزار نفـر حقـوق 
پرداخـت می کنـد. در ضمـن اعـالم شـده اسـت کـه یـک سـوم کارکنـان شـرکتهای 
دولتـی نجومی بگیـر هسـتند )درآمـد ماهیانـه بـاالی 2۰ میلیـوت تومـان دارنـد( و در 
بخش هـای پزشـکی نیـز یارانه هـای چنـد صـد میلیـون تومانـی پرداخـت می گـردد. 
نیـز شـامل دریافـت حقوق هـای نجومـی در  نفـت  بانک هـا و وزارت  شـهرداری ها، 
الیه هـای میانـی و باالیـی هسـتند. ایـن فقـط شـامل دریافتی هـای قانونـی اسـت و 

دریافت هـای غیرقانونـی نیـز در سـاختارهای فاسـد دولتـی وجـود دارد.

بـا توجـه بـه آمـار روزنامـه ی »هفـت صبـح« در تاریـخ 2۶ تیـر ۱۳۹۷، در ایـران حـدود 
22 میلیون نفر شاغل داریم و این یعنی حدود 2۵ درصد از جمعیت شاغل ایران 
در بخـش دولتـی کار می کننـد. حداقـل حقـوق آنهـا هـم در زمـان انتشـار ایـن آمـار 
حـدود یـک میلیـون تومـان تعییـن شـده بـوده اسـت. ایـن نسـبِت یـک بـه چهـار، در 

بیـن کشـورهای دنیـا عـدد باالیـی محسـوب می شـود. 

جوانان؛ یک توده ی بزرگ نارضایتی

الـف: تـا اینجـا می تـوان طبـق آمـار ادعـا کـرد کـه بخـش حقوق بگیـران دولـت اعـم از 
شـاغل و بازنشسـته، در ایـران بسـیار حجیـم اسـت.

ب: نکتـه ی بعـدی در مـورد نـرخ زاد و ولـد اسـت. طبـق اعـالم مرکـز آمـار ایـران از 
سرشـماری های سراسـری نفـوس و مسـکن، در سـال ۱۳۶۵ نـرخ زاد و ولـد ۳,۹۱، 
در سـال ۱۳۷۰ برابـر بـا 2,۴۶، در سـال ۱۳۷۵ برابـر بـا ۱,۴۷، در سـال ۱۳۸۵ برابـر 
بـوده اسـت.  بـا ۱,2۴  برابـر  برابـر ۱,2۹ و در سـال ۱۳۹۵  بـا ۱,۶2، در سـال ۱۳۹۰ 
میانگیـن آمـار زاد و ولـد در سـالهای انجـام سرشـماری سراسـری نفـوس و مسـکن 

برابـر ۱,۹۸۵ اسـت کـه در اینجـا آن را بـه عـدد 2 رنـد می کنیـم.

پ: یکی از شـرایط اسـتخدام در بیشـتر دسـتگاه های دولتی )نه همه ی آنها( تاهل 
اسـت و اگـر هـم چنیـن شـرطی وجـود نداشـته باشـد، بـه دلیـل ایدئولـوژی اسـالمی 
اولویت هایـی  دارای  مجـرد  افـراد  مقابـل  در  متاهـل  افـراد  ایـران  بـر  حاکـم  نظـام 
پائیـن  در سـنین  اسـالمگرا معمـوالً  و  نیروهـای مذهبـی  از طـرف دیگـر  هسـتند. 
ازدواج می کننـد تـا حـدی کـه کودک همسـری هـم در میـان آنـان رایـج اسـت. پـس 
می تـوان اکثـر حقوق بگیـران دولـت را متاهـل تصـور کـرد. بنـا بـه گـزارش مرکـز آمـار 
ایـران از نتایـج سرشـماری سراسـر نفـوس و مسـکن سـال ۱۳۹۵ میانگیـن تعـداد 
نفـرات خانوارهـای ایرانـی در سـال ۱۳۹۰ معـادل ۳,۵ و در سـال ۱۳۹۵ معـادل ۳,۳ 
بـوده اسـت. میانگیـن سـنی ایرانیـان در سـال ۱۳۸۵ معـادل 2۴,۷ سـال، در سـال 
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۱۳۹۰ معـادل 2۹,۸ و در سـال ۱۳۹۵ معـادل ۳۱.۱ سـال بـوده اسـت.

بگیـران دولتـی مجـرد و چـه  از حقـوق  تعـداد  کـه چـه  ایـن  آمـار دقیقـی دربـاره ی 
تعـداد متاهـل هسـتند در دسـترس نیسـت. همچنیـن نمی تـوان بـدون در دسـت 
داشـتن ریـز آمـار در مـورد میانگیـن تعـداد اعضـای خانوارهـای حقوق بگیـر دولـت 
از حقوق بگیـران  درصـد  چنـد  نیسـت  معلـوم  اینکـه  دیگـر  نکتـه ی  کـرد.  صحبـت 
تـا بتـوان آمـار مربـوط را تمیـز و  بـا حقـوق بگیـران دولـت ازدواج کرده انـد  دولـت 
شـفاف کـرد. امـا بـا توجـه بـه مسـائل شـرح داده شـده در بـاال می تـوان بـا تقریـب 
نسـبتاً خوبـی چنیـن در نظـر گرفـت کـه در ایـران ۸,۵ تـا ۹,۵ میلیـون نفر حقوق بگیر 
دولـت جمهوری اسـالمی هسـتند. بـا در نظـر گرفتـن نـرخ حداقلـی اعضـای خانـوار 
رنـد شـده  )کـه  خانـوار  هـر  بـرای  فرزنـد  ولـد  و  زاد  نـرخ  و  زوجیـن  نفـر  دو  شـامل 
طبـق  کـرد.  تصـور  نفـره  چهـار  می تـوان  را  دولـت  بگیـر  حقـوق  خانوارهـای  اسـت( 
ایـن حسـاب و کتـاب، ۳۴ تـا ۳۸ میلیـون نفـر در ایـران بـه حقوق دولتـی وابسـته 
یـا مرتبـط هسـتند. یعنـی اقتصـاد و وضعیـت معیشـتی ۴۱ الـی ۴۵ درصـد از کل 
جمعیـت ایـران بـه حقـوق دولتـی و خـود دولـت وابسـته اسـت. )منظـور از دولـت در 
اینجـا قـوه مجریـه نیسـت.( از ایـن تعـداد ۱۶ تـا ۱۹ میلیـون نفـر از جمعیـت ایـران 
احتمـاالً فرزنـدان کسـانی هسـتند کـه کارکنـان دولـت هسـتند یـا حقوق بگیـر دولـت 

می شـوند. محسـوب 

ث: آمـار هشـت سـاله ی بـازار کار در گـروه فـارغ التحصیـالن دانشـگاهی از سـال 
بـه طـور  نفـر و  ایـن مـدت ۴۸۹ هـزار و ۱۳۰  تـا ۱۳۹۸ نشـان می دهـد »در   ۱۳۹۰
میانگیـن سـاالنه ۶۱ هـزار و۱۴۱ نفـر بـه جمـع بیـکاران تحصیـل کـرده افـزوده شـده 

)۱۳۹۸ )مهرنیـوز  اسـت.« 

روزنامـه ی فرهیختـگان در مهـر ۱۳۹۹ اعـالم کـرد: »نـرخ بیـکاری جوانـان ایـران دو 
اسـت.« جهانـی  میانگیـن  برابـر 

سـال  بهـار  در  بیـکاری  واقعـی  »نـرخ  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  گـزارش  طبـق 
بـود اسـت.« )مهرنیـوز ۱۳۹۹(  نـه، 2,۵ برابـر آمـار دولـت  نـود و  هـزار و سـیصد و 
نـرخ بیـکاری اعـالم شـده از طـرف دولـت ۹,۸ بـوده اسـت. ایـن یعنـی نـرخ واقعـی 
بیـکاری در ایـران 2۴,۵ درصـد بـوده اسـت. »مرکـز آمـار ایـران هـم مهرمـاه امسـال 
گـزارش داده بـود کـه جمعیـت شـاغل ١٥ سـاله و بیشـتر در تابسـتان امسـال ٢٣ 
میلیـون و ٥٤٢ هـزار نفـر بـوده کـه نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل تقریبـاً یـک 
میلیـون و دویسـت و ده هـزار نفـر کاهـش داشـته اسـت.« ایـن آمـار بـا یـک آمـار 
مهـم دیگـر تکمیـل می شـود: مرکـز آمـار ایـران در پائیـز ۱۳۹۹ گفتـه اسـت کـه »۴۰ 

هسـتند.« دانشـگاه ها  فارغ التخصیـالن  کشـور،  بیـکاران  درصـد 
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بعـد از پایـان جنـگ ایـران و عـراق، تشـکیالت عظیـم سـپاه پاسـداران در سـاختار 
سیاسـی و افتصادی کشـور تبدیل به یک مشـکل می شـود. سـپاه پاسـداران نهادی 
اسـت کـه اسـلحه، اطالعـات، تجهیـزات، سـاختار اقتصـادی، سیاسـی و قـدرت دارد 
و بـا پایـان جنـگ بـه جـای دشـمن خارجـی بـه سـمت اهـداف داخلـی متمرکـز شـده 
اسـت. هاشـمی رفسـنجانی و هسـته ی اصلـی قـدرت در جمهوری اسـالمی تصمیـم 
بـه همیـن  و  بگیرنـد  نظـر  در  ایـران  اقتصـاد  از  بـرای سـپاه  کـه سـهمی  می گیرنـد 
دلیـل سـپاه پاسـداران وارد فعالیـت اقتصـادی  شـد و بـه قـدری زیاده خواهی می کند 
کـه اعتـراض همـه ی روسـای جمهـور پـس از هاشـمی رفسـنجانی را در پـی داشـته 
اسـت. بـا وجـود ایـن بنابـر ابالغیـه علـی خامنـه ای مبنـی بـر تفسـیری جدیـد از اصـل 
۴۴ قانـون اساسـی، حجـم زیـادی از امـوال عمومـی بـه افـراد وابسـته بـه نظـام و 
سـهامداران قـدرت واگـذار می کننـد. »خصوصـی سـازی دولـت احمدی نـژاد ۵۰ برابـر 
دولـت اصالحـات« بـوده اسـت. )ایرنـا ۱۳۹2( موقعیت هـای شـغلی ایـن واگذاری هـا 
پائیـن بوده انـد  بـه قـدری  ایـن بنگاه هـا  بیـن رفته انـد، زیـرا مبلـع خریـد  از  عمدتـاً 
کـه صاحبـان آنهـا ترجیـح داده انـد آنهـا را تعطیـل کننـد و زمیـن و ماشـین آالت را 

بفروشـند. ایـن یـک ضربـه بـه ظرفیـت اشـتغال دولتـی بـوده اسـت.

قربانیان کاهش ظرفیت اشتغال دولتی در یک ساختار رانتی- ایدئولوژیک

به مرور زمان، دیگر تحصیالت دانشگاهی کارکرد الزم برای ورود افراد به عرصه ی 
اشـتغال دولتی را از دسـت داده اسـت. هنگامی که اعمال نفوذ و فسـاد سـاختاری 
باعـث اسـتخدام  افـراد کـم سـواد و حتـی بی سـواد شـده، دیگـر مـالک اسـتخدام 
دولتـی نـه تحصیـالت و تخصـص، بلکـه دوری و نزدیکـی بـه سـاختار قـدرت اسـت. 
ایـن رونـد از ابتـدای روی کار آمـدن اسـالم گرایان و اسـتقرار جمهوری اسـالمی وجـود 
از اعتراضـات ۱۳۸۸ و بدگمانـی رهبـر نظـام و  امـا بخصـوص بعـد  داشـته اسـت، 
هسـته ی سـخت قـدرت بـه اصالحـات و اصالح طلبـان، ایـن نظـام بـرای اسـتخدام 
نیـروی کار وابسـته بـه خـود، بـه شـدت و بیـش از پیـش بـه سـاز و کار ایدئولوژیـک 
روی آورد و تعـداد اسـتخدام های دولتـی نیـز بـه دلیـل خصوصی سـازی بخش هـای 

مختلـف دولتـی کاهـش یافـت.

نبایـد فرامـوش کـرد کـه حکومـت ایـران از افزایـش ظرفیـت تحصیـالت دانشـگاهی 
بـه عنـوان راهـکاری بـرای بـه تعویـق انداختـن ورود نیـروی کار جـوان بـه بـازار کار و 
تاخیـر در ورود تـوده ی جمعیتـی حاصـل از نـرخ زاد و ولـد بـاالی دهـه ۶۰ اسـتفاده 
کـرده اسـت. در دهـه ی شـصت در اثـر سیاسـت های تشـویقی افزایـش جمعیـت، 
یـک تـوده ی جمعیتـی ایجـاد شـد کـه تمامـی بخش هـای جامعـه ایـران را تـا امـروز 
تحـت تاثیـر خـود قـرار داده اسـت. ایـن تـوده ی جمعیتـی وقتـی وارد مـدارس شـد، 
مـدارس ایـران سـه نوبتـه و دو نوبتـی فعالیـت کردنـد. ایـن تـوده ی جمعیتـی وقتـی 
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کنکـور  آموزشـگاه های  پیرامـون  مالـی  بـزرگ  صنعـت  یـک  شـد  دانشـگاه  ها  وارد 
ایجـاد کـرد. ایـن تـوده ی جمعیتـی وقتـی وارد بـازار کار شـد و دولـت نتوانسـت بـرای 
آنهـا شـغل بـه وجـود بیـاورد بـا انـواع راه هـا از جملـه افزایـش ظرفیـت دانشـگاهی 
و انتقـال بخشـی از ایـن جمعیـت بـه دانشـگاه و نـگاه داشـتن آنهـا در دانشـگاه و 
کاهـش فشـار بـه بـازار تقاضـای شـغل از چرخـه ی طبیعـی و نرمـال زندگـی خـارج 
نـگاه داشـته شـد. بخـش بزرگـی از بیـکاران دانشـگاهی مربـوط بـه جوانـان طبقـه ی 
متوسـط هسـتند. جوانـان طبقـات فرودسـت، چـه تحصیـالت دانشـگاهی داشـته 
و چـه نداشـته باشـند مجبـور بـه یافتـن کار هسـتند. تعـداد زیـادی از ایـن جوانـان 
بـه عنـوان مسـافرکش در شـرکتهای اسـنپ و تپسـی کار می کننـد. بسـیاری از آنهـا 
و  کارگـر  طبقـه  اقتصـادی  شـرایط  مشـغول اند.  کار  بـه  غیرمرتبـط  رشـته های  در 
فرودسـتان اجـازه ی انتظـار نمی دهـد. آنانـی کـه مدرکـی دارنـد و می تواننـد کـه کار 
نکننـد، بـه نظـر می رسـد کـه بیشـتر از طبقـات متوسـط بـه بـاالی جامعـه هسـتند.

اکنون می توان وضعیت را چنین ترسـیم کرد که جوانان طبقه ی متوسـط در ایران 
در فاصلـه ی  بیـن سـالهای ۱۳۸۸ تـا اکنـون )پایـان ۱۳۹۹( بـه طـور کامـل در معـرض 
والدینشـان  بـه جـای  آینـده  بوده انـد. جوانـان طبقـه ی متوسـط در سـالهای  فشـار 
مرکـز ثقـل طبقـه ی متوسـط را تشـکیل خواهنـد داد، امـا ایـن در شـرایطی اسـت کـه 
خودشـان ثبـات اقتصـادی و اجتماعـی ندارنـد. در سـال ۱۳۸۸ جمهـوری  اسـالمی 
تصمیـم گرفـت پـروژه فعالیـت هسـته ای خـود را پیـش ببـرد و بـرای همیـن، در یـک 
انتخابـات پـر ابهـام هـر طـور کـه بـود دولـت محمـود احمدی نـژاد را در قـدرت نـگاه 
داشـت. ایـن اقـدام موجـب شـکل گیری اعتراضـات جنبـش سـبز در ایـران شـده کـه 
بخـش بزرگـی از بدنـه ی آنـرا جوانـان طبقـه متوسـط تشـکیل می دادنـد. همزمـان بـا 
شکسـت جنبـش، ایـران تحـت تحریم  هـای هسـته ای سـازمان ملل قـرار گرفت. این 
تحریم ها مدتی با توافق موسـوم به برجام کنار گذاشـته شـدند، اما بعد از پیروزی 
دونالـد ترامـپ در انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا دوبـاره بازگشـتند و ایـن بـار 
ویرانگرتـر از گذشـته اقتصـاد ایـران و زندگـی طبقـه ی متوسـط و طبقـه کارگـر ایـران 

را درهـم کوبیدنـد.

نتیجه گیری

۱: نـا امیـدی حاصـل از شکسـت جنبـش سـبز کـه بـه طبقـه ی متوسـط ایران نسـبت 
داده می شـود، هنـوز در حافظـه ی جمعـی بدنـه ی اجتماعـی ایـن جنبـش وجـود دارد 

و پـر رنگ اسـت.

آمریـکا  متحـده  ایـاالت  دولـت  تحریم هـای  و  بین الملـل  جامعـه ی  تحریم هـای   :2
اقتصـاد ایـران را دچـار فروپاشـی کـرده اسـت و بـا تصمیـم نظـام مبتنـی بـر عـدم 
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مذاکـره و سـال ها مخالفـت رهبـر نظـام حاکـم بـا مذاکـره، بنیـان اقتصـادی طبقـه 
متوسـط ایـران بـه شـدت ضعیـف شـده و بیـش از پیـش بـه دولـت و حقـوق دولتـی 
فـرا  فعالیت هـای  بـاالی  دلیـل مخـارج  بـه  اسـت.  گردیـده  متکـی  دولتـی  روابـط  و 
منطقـه ای و تسـلیحاتی نظـام، بـه نظـر نمی رسـد حتـی بعـد از انجـام یـک توافـق 
جدیـد میـان جمهـوری اسـالمی و دولـت آمریـکا، وضعیـت اقتصـادی طبقـه ی کارگـر 

و طبقـه ی متوسـط ایـران بـا تغییـر شـگرفی مواجـه شـوند.

۳: جوانان زیادی از طبقه ی متوسط اکنون بیکار هستند.

۴: جوانان زیادی از طبقه ی متوسط ازدواج نکرده اند.

۵: بـا تغییـرات فرهنگـی و تغییـرات ایجادشـده در افـکار عمومـی جامعـه ی ایـران، 
میـل بـه زندگـی در خانـوار یـک نفـره بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت یـا اگـر هـم 
ایـن میـل وجـود نـدارد، افزایـش خانوارهـای تـک نفـره را شـاهد هسـتیم. از سـوی 
دیگـر بـا افزایـش قیمـت مسـکن و قیمـت اجاره بهـا، جوانـان زیـادی امـکان زندگـی 

مسـتقل از خانـواده را از دسـت داده انـد.

۶: بـا قیـام دی ۱۳۹۶ و اعتراضـات گسـترده سـال ۱۳۹۸ عمـالً افـق سیاسـی طبقـه ی 
متوسـط و جوانان طبقه ی متوسـط نیز متزلزل یا نابود شـده اسـت. ثقل سیاسـت 
فرودسـت،  طبقـات  سـمت  بـه  اصالح طلبانـه  فعالیت هـای  و  متوسـط  طبقـه ی  از 
جوانـان، زنـان و حاشیه نشـینان و میـل بـه فعالیت هـای براندازانـه و انقالبـی منتقـل 
شـده اسـت. همیـن عامـل باعـث توجـه بیشـتر حاکمیـت به طبقات فرودسـت برای 
راضـی نـگاه داشـتن آنهـا بـا سیاسـتهای توزیعـی و حمایتـی شـده اسـت و ایـن بیـش 

از پیـش طبقـه ی متوسـط مسـتقل از دولـت را ضعیـف کـرده اسـت.

۷: زندگـی جوانـان رشـد یافتـه در طبقـه ی متوسـط بـا حد معینـی از رفاه همراه بوده 
اسـت و ایـن رفـاه، سـبک زندگـی و سـبک مصـرف آنهـا را شـکل داده اسـت. بـرای 
ایـن افـراد زندگـی زیـر ایـن حـد بـه احتمـال زیـاد بسـیار نامالیـم و ناخواسـتنی اسـت. 
بـه حـوزه فعالیـت سیاسـی  بـه ورود  آنهـا تمایـل  ایـن باعـث می شـود کـه احتمـاالً 
و اجتماعـی بـر علیـه سـاختارها و وضعیـت موجـود داشـته باشـند. ممکـن اسـت 
جوانـان طبقـه ی متوسـط بـا جوانـان انـواع حاشـیه ها، هـم افـق شـده و دسـت بـه 

کنـش سیاسـی و اجتماعـی مشـترک یـا همسـو بزننـد.

۸: وابسـتگی خانوادگـی ایـن جوانـان )بـرای بیـکاران ایـن قشـر( یـا خـود ایـن جوانـان 
)بـرای شـاغلین ایـن قشـر( بـه دولـت و حقـوق دولتـی مسـائل اجتماعـی، فرهنگـی و 
سیاسـی را در ایـران بسـیار پیچیـده خواهـد کـرد. از یـک سـو ایـن جوانـان فرصـت 
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مطالعـه، تحصیـالت و آشـنایی بـا مسـائل جهانـی را داشـته اند و اکنـون خواسـته ی 
آزادی و خواسـته های فرهنگـی و سـطح مشـخصی از رفـاه را دارنـد و از سـوی دیگـر 
محتـاط هسـتند.  بـه شـدت  تمامیت خـواه،  و  اسـتبدادی  یـک حکومـت  برابـر  در 
اصالحـات و اصالح طلبـان تاکنـون جوانـان طبقـه ی متوسـط را در کنتـرل و زیـر چتـر 

هژمونیـک خـود داشـته اند، امـا ایـن وضعیـت تغییـر کـرده اسـت.

۹: جوانـان ناراضـی طبقـه ی متوسـط در سـال های قبـل اگـر می توانسـتند از ایـران 
خـارج می شـدند، امـا بـا سـه برابـر شـدن قیمـت ارز در دولت احمدی نـژاد و با هفت 
برابـر شـدن قیمـت آن در دولـت حسـن روحانـی دیگر امـکان مهاجرت برای جوانان 
طبقـه ی متوسـط بسـیار محـدود شـده اسـت. شـرایط کرونایـی هـم به ایـن وضعیت 
اضافـه شـده و عمـالً مرزهـای ایـران را بـرای ایـن جوانـان تبدیـل بـه یـک قفـس کـرده 

است.

۱۰: تعـداد زاد و ولدهـا در ایـران از سـال ۱۳۹۴ تـا اکنـون )۱۳۹۹( همـواره نسـبت بـه 
سـال قبـل از آن منفـی بـوده اسـت. نـرخ رشـد جمعیـت در ایـران اکنـون زیـر یـک 
درصـد اسـت. در صـورت تـداوم نـرخ زاد و ولـد پائیـن، جمهوری اسـالمی مجبـور بـه 
اسـتفاده از نیـروی کار زنـان در سـاختار اقتصـادی ایـران خواهـد شـد. نـرخ اشـتغال 
نـرخ،  ایـن  افزایـش  بـا  ایـران ۱۴,۵ درصـد اسـت.  بیـن تحصیل کـردگان زن در  در 
قـدرت اقتصـادی و اسـتقالل اقتصـادی زنـان افزایـش یافتـه و بـه دنبـال آن تغییرات 

اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی بـروز خواهـد کـرد.

جمهوری اسـالمی یـا بایـد قوانیـن ایدئولوژیـک خـود علیـه زنـان و جوانـان را تعدیـل 
کنـد یـا بـا فشـار بیشـتر موجـب کاهـش بیشـتر نـرخ رشـد جمعیـت در ایـران خواهـد 
بـاال رفتـن ارزش انسـان و جمعیـت،  شـد. در هـر دو مـورد و در هـر دو صـورت، 
جامعـه ی  و  متوسـط  طبقـه ی  زنـان،  جوانـان،  چانه زنـی  قـدرت  رفتـن  بـاال  باعـث 
ایـران در برابـر طبقـه حاکـم خواهـد شـد. در اعتراضـات آبـان ۱۳۹۸ صدهـا نفـر از 
معترضـان ایرانـی کـه عمدتـاً از جوانـان بودنـد بـه دسـت نیروهـای امنیتـی حکومـت 
کشـته شـدند. اگـر آمـار ۱۵۰۰ کشـته را مبنـا قـرار دهیـم بـا نـرخ میانگیـن اعضـای 
خانـوار بـا پتانسـیل یـک جمعیـت شـش هـزار نفـره در خانوارهـای چهـار نفـره مواجه 
خواهیـم شـد. ایـن جمعیـت بـرای بسـیاری از کشـورهای جهـان جمعیـت یـک شـهر 
تـا  دهنـد  انجـام  زیـادی  کارهـای  هسـتند  حاضـر  دولت هـا  و  می شـود  محسـوب 
چنیـن رشـد جمعیتـی صـورت بگیـرد امـا در ایـران چنیـن پتانسـیلی ظـرف چهـار روز 
توسـط حاکمیـت نابـود شـده اسـت. بـا ادامـه ی کاهـش نـرخ زاد و ولـد، هزینه هـای 
ایـن  در  و کشـتار  رفـت  بـاال خواهـد  انسـان ها  مـورد جـان  تراکنشـی حکومـت در 

ابعـاد بسـیار پـر هزینـه خواهـد شـد. 
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۱۱: شـرایط ذهنـی هـم در کنـار مسـائل عینـی در رفتارهـای شـخصی و اجتماعـی 
نقـش بـازی می کننـد. شـرایط ذهنـی و عینـی در رابطـه دیالکتیکـی بـا یکدیگـر قـرار 
دارنـد و از یکدیگـر متاثـر هسـتند. یکـی از راه هـای بررسـی شـرایط ذهنـی، تحقیـق 
دربـاره ی تغییـر در شـرایط عینـی اسـت. ایـن شـرایط ذهنـی از ایـن جهت که در یک 
رابطـه ی دو سـویه میـان فـرد و جامعـه، و همچنیـن میـان عیـن و ذهـن، موجـب 
تاثیراتـی در آینـده ی اجتماعـی و سیاسـی ایـران خواهنـد شـد، الزم اسـت کـه مـورد 

بررسـی قـرار گیـرد.

۱2: میانگیـن سـنی جمعیـت ایـران در آخریـن سرشـماری سراسـری ایـران برابر ۳۱,۱ 
سـال محاسـبه شـده اسـت. میانگیـن سـنی مـردان برابـر ۳۰,۹ و زنـان ۳۱,۳ سـال 
بـوده اسـت. میانگیـن سـنی مـردان و زنـان در نقـاط شـهری بـه ترتیـب برابـر ۳۱,۳ و 
۳۱,۶ سـال و در نقاط روسـتایی 2۹,۷ و ۳۰,۵ سـال اسـت. )مرکز آمار ایران ۱۳۹۵(

بیـن سـال های  ایـران  متوسـط  در طبقـه ی  داده  رخ  تغییـرات  کـرد  ادعـا  می تـوان 
۱۳۹۶ تـا پایـان سـال ۱۳۹۹ بخصـوص روی وضعیـت جوانـان تاثیـر گذاشـته اسـت. 
ایـن مسـئله می توانـد نقـش زیـادی در مسـائل اجتماعـی و سیاسـی آینـده ی ایـران 
حـال  در  و  کـرده  توجـه  موضـوع  ایـن  بـه  رسـانه ها  و  پژوهشـگران  باشـد.  داشـته 
بـرای  هنـوز چهارچـوب مشـخصی  نظـر می رسـد  بـه  امـا  آن هسـتند،  بـه  پرداخـن 
ایـن تغییـرات اجتماعـی ترسـیم نشـده اسـت. ایـن مسـئله بسـیار ممکـن بـه نظـر 
می رسـد کـه وجـود نارضایتـی در قشـر جـوان ایـران، بـه عنـوان یـک پیونـد دهنـده ی 
از کنشـگری  طبقاتـی میـان طبقـه ی کارگـر و طبقـه ی متوسـط عمـل کنـد و پـس 
 ۱۳۹۶  ،۱۳۸۸ سـالهای  اعتراضـات  در  ایـران  اجتماعـی  طبقاتـی  نوبتـِی  ظاهـر  بـه 
اکثریـت  آن  در  کـه  بگیـرد  شـکل  اعتراضـات  از  جدیـدی  نوبـت  و  نـوع   ،۱۳۹۸ و 
نباشـند.  دیگـر  طبقـه ی  از  معترضانـی  کنـش  تماشـاگر  اجتماعـی  طبقـه ی  یـک 
ممکـن اسـت نارضایتی هـای موجـود در جامعـه ی ایـران حـول مسـئله ی »جوانـان 
ناراضـی« یـک پتانسـیل عظیـم اجتماعـی و اتحـادی میـان دو طبقـه ای کـه اعضـای 
آن اکثریـت جامعـه ایـران را تشـکیل می دهنـد بـه وجـود آورد. بخصـوص بـه ایـن 
ایـران  در  قـدرت  جناح هـای  بیـن  رقابـت  یافتـه،  کاهـش  نفـت  قیمـت  کـه  دلیـل 
بـاال  اسـالمی  جمهـوری  فرامـرزی  درگیری هـای  هزینه هـای  یافتـه،  افزایـش  بسـیار 
رفتـه اسـت و منابـع ارزی ای کـه بعـد از توافـق احتمالـی میـان جمهوری اسـالمی و 
دولـت آمریـکا آزاد خواهـد شـد، صـرف مسـائل نظامـی و بازسـازی نیروهـای نیابتـی 
جمهوری اسـالمی خواهـد شـد و جامعـه ی ایـران سـهم زیـادی از ایـن منابـع نخواهـد 

داشـت.

آنچه اهمیت ویژه دارد این است که جوانان ناراضی هم حامل مطالبات اقتصادی 
و معیشـتی هسـتند و هم حامل مطالبات آزادی خواهانه و خواسـته  های مدنی. اگر 
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جنبش هـای اجتماعـی یـا اعتراضـات سیاسـی بـه محوریـت جوانـان ناراضـی شـکل 
بگیـرد، ایـن اتحـاد خواسـته های اقتصـادی و مطالبـات مدنـی، قابل نشـر و ترویج در 
جامعـه اسـت و می توانـد بـه دوگانه  هـای موجـود در فضـای سیاسـی و فکـری ایـران 
حـول ایـن تقسـیم بنـدی مطالبـات اقتصـادی و فرهنگـی تـا زمـان بـرون  رفـت از ایـن 
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زمان از دست رفته

مریم قهرمانی

چکیـده: بحـران بیـکاری دانش آموختـگان مقاطـع عالـی تحصیلـی، معضلـی برآمـده 
از عوامـل متعـدد سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی اسـت. از میـان ایـن 
دانشـجویان  بی رویـه  جـذب  دانشـگاه ها،  بی رویـه ی  رشـد  آنهـا  مهمتریـن  عوامـل، 
و ابتـذال مـدارک دانشـگاهی اسـت کـه نقـش بسـزایی را در تعمیـق ایـن بحـران 
ایفـا کـرده اسـت. مقالـه ی پیـش رو بنـا دارد رویکـردی انتقـادی داشـته باشـد بـه 
نظـام آموزشـی ناکارآمـدی کـه بـا توسـعه ی کمـی دانشـگاه ها، بـدون توجـه بـه ارتقای 
بـه  اشـتغال،  بـازار  بـه  دانش آموختـگان  بی برنامـه ی  ورود  و  آمـوزش  کیفـی  سـطح 
شـکل روزافزونـی بـر آتـش ایـن بحـران می افزایـد. بـه ایـن منظـور بحـث حاضـر بـر 
موضوعاتـی متمرکـز خواهـد بـود نظیـر: فقـر مهارتـی و کارآمـدی برآمـده از برنامـه ی 
آموزشـی نابسـنده، عـدم تناسـب و تـوازن میـان رشـته های تحصیلی بـا ظرفیت های 
بـازار اشـتغال، رشـد بی رویـه ی دانشـگاه های بـا سـطح کیفـی پائیـن، عـدم توجـه بـه 
مهارت آمـوزی دانش آموختـگان بـا تاکیـد صـرف بـر مباحـث نظـری، جـذب بی رویـه ی 
دانشـجویان در رشـته های متعـددی کـه دری در بـازار اشـتغال بـه روی آنـان گشـوده 
بالقـوه ی  توانمندی هـای  تـب مدرک گرایـی در جامعـه و سـوزاندن  تزریـق  نیسـت، 
جوانان در بدو اتمام تحصیالت متوسـطه و هدایت آنان به سـیل متقاضیان ورود 

بـه دانشـگاه ها و مـواردی از ایـن دسـت. 

از سوی دیگر مقاله ی حاضر تبعات اجتماعی و روانی بحران بیکاری دانش آموختگان 
را بـه بحـث خواهـد گذاشـت. مسـئله ای کـه غالبـا در پژوهش هـای انجـام شـده در 
ارتبـاط بـا موضـوع بیـکاری دانش آموختـگان آمـوزش عالـی مغفـول مانـده اسـت. در 
بحـث حاضـر، گروه هـای آسـیب پذیر از بحـران بیـکاری دانش آموختـگان، چـه آنـان 
کـه بـه لحـاظ اقتصـادی و اجتماعـی بـه طبقـات فرودسـت متعلقنـد و چـه آنـان که از 
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طبقـه متوسـط بـه حسـاب می آینـد، مـورد توجـه خواهنـد بـود. هرچنـد آنچـه از ایـن 
بحـران بـر طبقـات فرودسـت تحمیـل می شـود، تبعاتـی زیان بارتـر دارد، اما نمی توان 
بـه  روانـی دانش آموختگـی بی حاصـل در گروه هـای متعلـق  و  تبعـات اجتماعـی  از 
طبقـه متوسـط چشـم پوشـید. در واقـع می تـوان گفـت تمامـی گروه هـای اجتماعـی، 
به نسبت انتظارات برآمده از طبقه ی خود، از این معضل آسیب زا، زیان می بینند.

فساد و ابتذال

فسـاد در نظـام آمـوزش عالـی ایـران دهه هاسـت چهره هـای متنوعـی از خـود را بـه 
معـرض دیـد گذاشـته و بـا کاالیی کـردن علـم، دانشـگاه های ایـران را بـه بنگاه هایـی 
سـودآور بـرای خریـد و فـروش مـدرک، مقالـه، رسـاله، رتبـه ی علمـی و صندلی تبدیل 
کـرده  اسـت. ایـن وضعیـت بـر تـب مدرک گرایـی دمیـده و بـا تنـزل امـر آمـوزش بـه 
مـدرک، سبب سـاز تاسـیس بی رویـه ی انـواع دانشـگاه های شـهریه محور، بـا سـطح 
کیفی پائین شـده  که پیامد آن رشـد بی رویه و خارج از ظرفیت تعداد دانشـجویان 

و دانش آموختـگان در مقاطـع تحصیلـی عالـی در سـه دهـه ی اخیـر بـوده اسـت. 

و  دانشـگاه ها  کیفـی  سـطح  از  شـدت  و  سـرعت  بـه  کـه  مخـرب  پدیـده ی  ایـن 
بـردن  سـوال  زیـر  بـا  می افزایـد،  آنهـا  کمیـت  بـر  و  کاسـته  دانش آموختـگان 
فایده منـدی آمـوزش عالـی و از اعتبـار انداختـن دانش انـدوزی، مـدارک دانشـگاهی 
را بـه ابتـذال کشـانده و بـا گسـترش بی سـوادی علمـی و فقـر مهارتـی، انبوهـی از 
بیـکاران بـا تحصیـالت عالـی را کـه اغلـب از صالحیـت عملـی و مهارتـی بسـنده ای 
نابسـامانی  بـازار  می کنـد؛  اشـتغال  آشـفته بازار  تنگنـای  وارد  نیسـتند،  برخـوردار 
کـه جمعیـت دانش آموختـگان را در بحـران بیـکاری، بـه یـاس و سـرخوردگی دچـار 
می کنـد و آنهـا را ناگزیـر بـه تـن دادن بـه مشـاغلی می کنـد کـه بـرای انجـام آنهـا نیـاز 

نیسـتند. رضایتمنـد  آنهـا  بـا  اشـتغال  از  و  نداشـته اند  عالـی  تحصیـالت  بـه 

مناسـبات پیـدا و پنهانـی کـه نـان ابتـذال مـدارک دانشـگاهی را می خورنـد، بیـش 
آنـان  امیـد  تیـر  باشـند،  کـرده  خـود  متقاضیـان  متوجـه  مالـی  زیان هـای  آنکـه  از 
شـکوفایی  صـرف  می توانسـت  کـه  زمانـی  سـوزاندن  بـا  و  می زننـد  سـنگ  بـه  را 
راهـی  زده،  رقـم  آنـان  بـرای  پرابهـام  آینـده ای  شـود،  آنـان  بالقـوه ی  توانمندی هـای 
پُرچالـه پیـش پـای آنـان می گشـایند و آنـان را بـا دسـت ها و جیب هـای خالـی راهـی، 

می کننـد.  پُرنشـیب  بیراهـه ی  ایـن 

آنچـه پیـش روسـت بنـا دارد معضـل ابتـذال مـدارج دانشـگاهی در ایـران را کـه از 
پیامدهـای کاالیی شـدن علـم و فسـاد آموزشـی فراگیـر اسـت، بـه بحـث بگـذارد و 
بیراهـه ای می شـوند  راهـی  آینـده،  از  هـراس  بـا  کـه  بپـردازد  بـه دسـت های خالـی 
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غلبـه ی  نمی کنـد.  آنـان  نصیـب  چیـزی  بی ثمـری،  و  سـرخوردگی  یـاس،  جـز  کـه 
روزافـزون کمیـت بـر کیفیـت در دانشـگاه ها، همه سـاله دارد بـا سـرعت و شـدت 
از  زمانـی  را در  بیشـتری  امیدهـای  و  بیراهـه می افزایـد  ایـن  بـر جمعیـت رهـروان 

می کشـاند.  ناامیـدی  بـه  رفتـه،  دسـت 

در  تأملـی  نـه  کالن،  سیاسـتگذاران  و  برنامه ریـزان  کـه  اسـت  ایـن  موضـوع 
ایـن  حـل  جهـت  در  گامـی  نـه  و  دارنـد  معضـل  ایـن  بـه  منتهـی  عوامـل  شـناخت 
خـود  حـال  بـه  همه سـو  از  بحـران  شـده  سـبب  مسـئله  ایـن  برمی دارنـد.  بحـران 
نهادهـای  مدیریـت  و  سـوء تدبیر  در  نیـز  موجـود  وضـع  سـودجویان  و  شـود  رهـا 
ماهی گیـری  ایـن  زیـان  بگیرنـد.  ماهـی  گل آلـود  آب  ایـن  از  می تواننـد  تـا  مسـئول 
هـر  بـه  مـدرک  کسـب  مسـابقه ی  در  کـه  اسـت  جوانانـی  متوجـه  گل آلـود  آب  در 
بـه دسـت بنگاه هـا و فروشـگاه های آموزشـی کـه  قیمتـی، عمـر و جیب هاشـان را 
در کسـوت مؤسسـات آموزشـی کنکـور، مراکـز مشـاوره ی تحصیلـی، دانشـگاه های 
می کننـد،  فعالیـت  و...،  غیرانتفاعـی  عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  و  شـهریه محور 
سـپرده اند و بـا امیـدی واهـی بـرای دسـتیابی بـه آینـده ای مطلـوب، گام در راهـی 
گذاشـته اند کـه سـرانجام آن، آشـفته بازار اشـتغالی اسـت کـه از همه سـو درهایـش 

اسـت.  بسـته  آنـان  روی  بـه  را 

از  داده،  تنـزل  مـدرک  بـه  را  آمـوزش  کـه  مدرک گرایـی  پدیـده ی  حاضـر  متـن  در 
بـا  شـهریه محور  دانشـگاه های  کمـی  توسـعه ی  در  تأثیرگـذار  عوامـل  مهم تریـن 
سـطح کیفـی پائیـن و پذیـرش بی رویـه ی متقاضیـان تحصیـالت عالـی بـه حسـاب 
آمـده و ایـن معضـل فرهنگـی بـه عنـوان یکـی از عوامـل تأثیرگـذار در بـروز سـونامی 
دانش آموختـگان بیـکار دیـده شـده اسـت. معضلـی کـه تنهـا یـک راه پیـش پـای 
دانش آموختـگان مقطـع متوسـطه می گشـاید و آنـان را ملـزم بـه دریافـت مـدرک 

از هـر دانشـگاهی می کنـد.  بـه هـر روشـی و  بـا هـر قیمتـی،  دانشـگاهی 

تـا  داده انـد  هـم  دسـت  بـه  دسـت  متعـددی  فرهنگـی  و  اجتماعـی  عوامـل 
یگانـه  کـه  برسـانند  واحـد  تصمیـم  ایـن  بـه  را  متوسـطه  مقطـع  دانش آموختـگان 
هـر  بـه  توسـل  بـا  و  قیمتـی  هـر  بـه  مـدرک  کسـب  موفقیـت،  بـه  دسـتیابی  راه 
بـا اینکـه می بیننـد دیگرانـی کـه پیشـتر  آنهـا  شـیوه ای، حتـی فسـاد علمـی اسـت. 
برگشـته اند،  از آن دسـت خالـی  پیوسـته اند،  ایـن مسـابقه ی همگانـی  بـه  آنـان  از 
ایـن اصـرار،  آنـان دارنـد. دلیـل  بـر جـای پـای  پـا گذاشـتن  بـر  امـا همچنـان اصـرار 
از  نـرم،  بـه شـکل خشـونت سـاختاری  فشـارهای فرهنگـی و اجتماعـی اسـت کـه 
سـوی جامعـه بـر آنـان تحمیـل می شـود و آنـان را ناگزیـر می سـازد بـرای جلـب تائیـد 
و کسـب صالحیـت از جامعـه، متوسـل بـه مـدرک شـوند. بـرای بسـیاری از آنهـا هـم 
تفاوتـی نـدارد ایـن مـدرک را در چـه رشـته ای، از چـه دانشـگاهی و بـه چـه شـیوه ای 
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کسـب نماینـد. آنچـه مهـم اسـت، دسـتیابی بـه مـدرک اسـت؛ حتـی اگـر الزم باشـد 
بپردازنـد. آن  بـرای  گزافـی  اقتصـادی  هزینه هـای 

اینکـه تحصیـالت عالـی در ایـران در سـطح فراگیـری دنبـال شـود، مـورد نقـد ایـن 
بحـث نیسـت. اهمیـت آمـوزش آن هـم در سـطح عالـی بـر کسـی پوشـیده نیسـت. 
توسـعه ی  و  پیشـرفت  راهگشـای  اسـت،  آگاهی افـزا  اینکـه  بـر  عـالوه  آمـوزش 
اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی نیـز هسـت؛ امـا اگـر تبدیـل بـه مسـابقه ی همگانـی 
شـود کـه تنهـا دسـتاورد آن کسـب مـدرک بـه هـر قیمتـی و بـا توسـل بـه هر شـیوه ای 
پـی  در  سـازنده ای  و  مطلـوب  نتیجـه ی  تنهـا  نـه  باشـد،  آموزشـی  فسـاد  جملـه  از 
بناسـت  کـه  بـود  آینـده ی جوانانـی خواهـد  تهدیدکننـده ی  بلکـه  داشـت،  نخواهـد 
بـا فقـر مهارتـی و ناکارآمـدی علمـی کـه محصـول دوران تحصیل شـان در دانشـگاه 
اسـت، آینـده ی ایـن سـرزمین را بـه دسـت گیرنـد. چنیـن رونـدی کـه امـروزه تبعـات 
سـوء خـود را در ابعـاد وسـیع اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی متوجه مـان کـرده، در 
درازمـدت بـه فاجعـه ای جبران ناپذیـر تبدیـل خواهـد شـد و چشـم انداز پیـش روی 

ایـن سـرزمین را تیـره و تـار خواهـد کـرد. 

سیاسـتگذاران آموزشـی و بازوهـای اجرایـی آنـان، بـه جـای آنکـه بـا توانمندی هـا و 
قابلیت هـای نسـل جـوان، مسـئوالنه مواجـه شـوند و ایـن سـرمایه های ارزنـده را در 
راه پیشـرفت و توسـعه ایـن سـرزمین بـه کارگیرنـد، جوانـان را سـرگرم مدرک انـدوزِی 
از  کـه  و هزینـه ای  زمـان  پاسـخگوی  و  انسـانی می کننـد  و  اقتصـادی  بـازده  بـدون 
بـه جـای  کـه  زمـان و هزینـه ای  نیسـتند.  اتـالف می شـود،  ایـن میـان  همه سـو در 
در  سـازنده  پرورشـی  و  آمـوزش  بـا  می توانسـت  انسـانی،  سـرمایه های  فرسـایش 
بـرای  از فراغـت از تحصیـل،  جوانـان اندوختـه شـود و نیـروی توانبخـش آن پـس 
رشـد و توسـعه و تغییـرِ بـه بهتـر، بـه سـوی جامعـه بازگـردد. امـا عمـالّ آنچـه اتفـاق 
بـه جیـب  آن  انـرژی بی حاصلـی اسـت کـه سـود  و  اتـالف زمـان، هزینـه  می افتـد، 
بنگاه هـای آموزشـی مـی رود و دود آن بـه چشـم دانش آموختـگاِن مـدرک بـه دسـِت 
جویـای شـغل کـه هـر آنچـه اندوخته انـد را نیـز در ناکامی، آینده  هراسـی و ناامیدی از 

بـاد می دهنـد.  بـه  به بن رسـیده،  مسـیری 

گنجی که به رنجش نمی ارزد

بخـش قابل توجهـی از جمعیـت بیـکار در ایـران را دانش آموختـگان مقاطع تحصیلی 
عالـی تشـکیل داده انـد. مطابـق آمـار بالـغ بـر ۴ و نیـم میلیـون نفـر از جمعیـت بیـکار 
را دانش آموختـگان دانشـگاهی تشـکیل داده انـد. آمـار حاکـی از افزایـش ۱۴ برابـری 
جمعیـت دانش آموختـگان دانشـگاهی پـس از انقـالب می باشـد کـه این میزان برای 
مـردان ۱۰ برابـر و بـرای زنـان 2۳ برابـر گـزارش شـده اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه 
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طـی ایـن چهـار دهـه، ظرفیـت بازار اشـتغال، تناسـبی با این میـزان از افزایش تقاضا 
نداشـته و نـه تنهـا بـرای پذیـرش سـیل متقاضیـان، رشـدی را بـه خـود ندیـده، بلکـه 
از آنچـه داشـته، عقـب نیـز نشسـته اسـت. سـیل متقاضیـان اشـتغال، در ایـن چهـار 
دهـه بـه جـای آنکـه بـه سـوی رودی روان جـاری باشـد، بـه حـوض محقـری ریختـه 
اسـت و همه سـاله بـا دانش آموختگـی جمـع کثیـری از دانشـجویاِن فاقـد مهـارت از 
انـواع دانشـگاه های شـهریه محور بـا سـطح کیفـی پائیـن، ایـن امـکان محقر، بیش از 
پیش سـرمی رود و جامعه را با تبعات اقتصادی، اجتماعی و روانی بحرانی غیرقابل 

کنتـرل مواجـه می کنـد.

و  اسـت  بی تفـاوت  سرنوشت سـازی  بحـران  چنیـن  بـه  امـا  عالـی  آمـوزش  نظـام 
حتـی  عالـی،  تحصیلـی  مقاطـع  در  دانشـجویان  بی رویـه ی  پذیـرش  بـه  همچنـان 
در آن رشـته هایی کـه بـا فقـر مطلـق بـازار اشـتغال مواجهنـد، ادامـه می دهـد و بـه 
نقـش خـود در افزایـش حجـم ایـن سـیل خروشـان و قـدرت ویرانگـری آن، بی توجـه 
چنیـن  قبـال  در  نیـز  تصمیم گیـری  کالن  سـطوح  مدیـران  و  برنامه ریـزان  اسـت. 
اسـت،  انـکاری  غیرقابـل  روانـی  و  اجتماعـی  آسـیب های  خاسـتگاه  کـه  بحرانـی 
موضعـی منفعالنـه اتخـاذ کرده انـد. نتیجـه ی چنیـن سـوء مدیریتی، انباشـت تقاضـا 
را در معـرض  کـه جامعـه  انباشـتی  اسـت؛  اشـتغال  فزونـی عرضـه  بـه  رو  فقـر  در 

اسـت.  داده  قـرار  قریب الوقـوع  انفجـاری 

طالیـی  زمـان  و  تـوان  کـه  اسـت  جوانانـی  متوجـه  سـوء تدبیری  چنیـن  آسـیب 
توانمندی هـای  رسـاندن  فعـل  بـه  و  کـه می توانسـت صـرف مهارت آمـوزی  را  خـود 
بالقـوه ی آنـان شـود، بـرای دسـتیابی بـه مدرکـی بی سـرانجام، در بنگاه هایـی اتـالف 
می کننـد کـه بـرای انباشـت سـرمایه، دور سـفره ی فرهنـگ نشسـته اند و جوانـی و 
طـراوت فکـری آینده سـازان ایـن سـرزمین را بـرای کسـب سـود بیشـتر بـه معاملـه 

ببیننـد.  راه شـان  سـر  بـر  مانعـی  بی آنکـه  گذاشـته اند، 

بنـا بـود دانشـگاه ها بـه عنـوان بازوهـای اجرایـی نظـام آمـوزش عالـی، امکانـی بـرای 
افزایـش توانمنـدی علمـی و مهارتـی دانش آموختـگان باشـد و راه را بـرای ابتـکار و 
نـوآوری در عرصـه ی علـم و عمـل بگشـایند و آمـوزش و تربیـت نیروهـای متخصـص، 
کارآمـد و خـالق مـورد نیـاز جامعـه را سـرلوحه ی کار خـود قـرار دهـد و بـه تبـع آن 
مسـیر توسـعه ی اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی و سیاسـی را بـرای کشـور همـوار 
کننـد، امـا اکنـون بـه چالـه ای بـرای سـوزاندن عمـر و تـوان و پـول متقاضیـان مـدرک 
تبدیـل شـده اسـت؛ مدرکـی کـه هـر سـال بی اعتبارتـر از سـال پیـش جلـوه می کنـد و 
دانش آموختـگان بـا آن بی بضاعت تـر از جوینـدگان کار بی مـدرک می نماینـد و بـدون 
آن مـدرک، درهـای بـازار اشـتغال بـه رویشـان گشـوده تر می بـود. داده هـا حاکـی از 
آننـد کـه درصـد بیـکاری دانش آموختـگان مقاطـع تحصیلـی عالـی، دو برابـر بیـکاران 
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عمومـی اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه متقاضیـان آمـوزش عالـی، در رقابـت بـرای 
پایـدار  امتیـازات مـادی )موقعیـت شـغلی  بـه  بـه دنبـال دسـتیابی  کسـب مـدرک، 
و درآمـد رضایتبخـش( و معنـوی )ارتقـاء منزلـت اجتماعـی( بوده انـد و ایـن هـدف 
بـاال  آینـده ی شغلی شـان را  از  آنـان  انتظـار  آنهـا انجامیـده و  انباشـت توقـع در  بـه 
بـرده اسـت، امـا عمـال آنچـه تحصیـالت عالـی بـرای آنـان بـه بـار مـی آورد، کمتـر از 
امکانـی اسـت کـه می توانسـته اند بـدون امتیـاز مـدرک در بـازار اشـتغال بـه دسـت 
آورنـد. مـدرک، نـه تنهـا بـرای آنـان منزلـت اجتماعی یا گشـایش اقتصـادی به ارمغان 
نیـاورده کـه آنـان را در سلسـه مراتب اجتماعـی، بـا ناکامـی، بـه مشـاغل پائین دسـت 
پرتـاب کـرده اسـت، مشـاغلی کـه اگـر بـدون مـدرک بـه آنـان رو می کردنـد، احسـاس 

رضایـت بیشـتری از اشـتغال بـا آنهـا داشـتند. 

ایـن معاملـه ی دوسـرباخت، آنـان را هـم بـه لحـاظ اقتصـادی و اجتماعـی در معـرض 
آسـیب قـرار داده و هـم بـه لحـاظ روانـی نـاکام و سـرخورده کـرده اسـت. آنچـه آنهـا 
در ایـن معاملـه بـه دسـت آورده انـد، بـه آنچـه از دسـت داده انـد، نمـی ارزد و ایـن 
اقتصـادی،  توانمنـدی  و  اجتماعـی  منزلـت  ارتقـاء  بـرای  آنهـا  تـالش  کـه  دریافـت، 
آنـان را بـه تلخـی جبران ناپذیـری می کشـاند و ایـن  عمـال بـه هیـچ انجامیـده، کام 
پژوهش هـای  و  تأمـالت  در  غالبـا  کـه  اسـت  مصائبـی  جملـه  از  تلـخ  مواجهـه ی 
می گیـرد.  قـرار  غفلـت  مـورد  دانش آموختـگان،  بیـکاری  موضـوع  بـر  صورت گرفتـه 

انتظـارات  باالبـردن سـقف  بـا دانش آموختگانـش می کنـد،  امـروزه دانشـگاه  آنچـه 
آنـان  بـا  اشـتغال  بـازار  آنچـه  و  اسـت  بالاسـتفاده  عمـال  مدرکـی  قالـب  در  آنـان 
می کنـد، فروپاشـاندن آن سـقف کاذب بـر سـر آنـان بـه مایوس کننده تریـن شـکل 
بـر  فروپاشـاندنش  و  کاذب  سـقف  ایـن  برپاکـردن  فاصلـه ی  در  اسـت.  ممکـن 
بـه  کـه  نیـروی سـازنده ای اسـت  از دسـت مـی رود،  آنچـه  سـر متقاضیـان مـدرک، 
پشـتوانه ی امیـد و انگیـزه و طـراوت فکـری کـه می توانسـت تغییـر بـه وضـع بهتـر را 
و سـوء مدیریت سـطوح کالن تصمیم گیـری،  بی تدبیـری  بـا  اینگونـه  سـبب شـود، 
بحـران  بـا  را  جامعـه  و  می انجامـد  آسـیب زایی  ناامیـدی  و  ناکامـی  بن بسـت  بـه 

می کنـد.  مواجـه  جوانـش  جمعیـت  اجتماعـی  و  روانـی  امنیـت 

امـروزه دیگـر دانشـگاه را کاری بـا بـازار اشـتغال نیسـت و هـر یـک سـر بـه کار خـود 
تـا  اشـتغال  بـازار  و  ارتبـاط میـان دانشـگاه  راه خـود می رونـد. گسسـتگی  و  دارنـد 
بدانجا رسـیده که برخی رشـته های تحصیلی، اساسـا جایی در بازار اشـتغال ندارند 
و کارکـردی تزئینـی دارنـد و برخـی دیگـر بـا اشـباع حداکثـری مواجه انـد. امـا آمـوزش 
عالـی بی توجـه بـه ایـن معضـل، همچنـان مجـوز راه انـدازی ایـن رشـته ها را در انـواع 
دانشـگاه های شـهریه محور با سـطح کیفی نابسـنده صادر می کند و این دانشگاه ها 
اندوختـه ی  بـا  را  آنهـا  و  دانشـجو می پذیرنـد  بی رویـه  رشـته ها،  ایـن  در  همه سـاله 
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علمی و مهارتِی از هیچ و سـرانجامی مبهم از دانشـگاه بیرون می فرسـتند؛ بی آنکه 
ایـن رشـته ها از سـوی سیاسـتگذاران آموزشـی و  نیازسـنجی از وضعیـت اشـتغال 
بـرای  ارائـه ی مجـوز  آنهـا صـورت گرفتـه باشـد و برنامه ریـزی تحصیلـی و  مجریـان 
رشـته ها بـر مبنـای یافته هـای ایـن نیازسـنجی انجـام گرفتـه باشـد. اساسـا باید گفت 
بـرای سیاسـتگذاران، برنامه ریـزان  بررسـی وضعیـت اشـتغال رشـته های تحصیلـی 
بـه ورودی سـوداندوز دانشـگاه ها  آنهـا تنهـا  نـدارد و  و مجریـان آموزشـی اهمیتـی 
می اندیشـند و چنـدان بـه اینکـه چـه خروجـی از ایـن فراینـد فرسـاینده بیـرون بیایـد 
و ایـن خروجـی بـه چـه بازدهـی اقتصـادی، اجتماعـی یـا فرهنگـی بینجامـد، کاری 

ندارند. 

متقاضیـان مـدرک نیـز بـدون تحقیـق و تأمـل در سـرانجام رشـته هایی کـه بـازاری 
تحصیـل  اتمـام  از  بعـد  و  آنهـا می زننـد  انتخـاب  بـه  ندارنـد، دسـت  اشـتغال  بـرای 
گاه  و مواجهـه بـا درِ بسـته ی بـازار اشـتغال اسـت کـه از بی ثمـری تحصیـل خـود آ
وضعیتـی  دانش آموختـگان،  تجمـع  بـا  تدریـج  بـه  نیـز  رشـته ها  برخـی  می شـوند. 
اشـباع در بـازار اشـتغال پیـدا کرده انـد و متقاضیـان بـدون توجـه بـه ایـن مسـئله 
همچنـان بـه انتخـاب ایـن رشـته ها، کـه دیگـر بـازاری بـرای اشـتغال ندارنـد، ادامـه 

می دهنـد. 

و  بنگاه هـا  کسـب وکار  خدمـت  در  کـه  اشـتغال،  خدمـت  در  نـه  آمـوزش،  وقتـی 
تقاضـای  و  عرضـه  کـردن  متالطـم  جـز  سـرانجامی  باشـد،  آموزشـی  فروشـگاه های 
بیـکاری  آسـیب زای  معضـل  آن،  حاصـل  و  داشـت  نخواهـد  پـی  در  اشـتغال  بـازار 
جامعـه  در  فراگیـر  سـطحی  در  امـروزه  آنچـه  بـود؛  خواهـد  دانش آموختـگان 

هسـتیم.  شـاهدش 

از آنجایـی کـه از همـان ابتـدا بـرای مؤسسـان بنگاه هـا و فروشـگاه های آموزشـی، 
داشـته  اهمیـت  تحصیلی شـان  کیفـی  سـطح  از  بیشـتر  دانش آموختـگان،  پـول 
اسـت، اغلـب ایـن دانش آموختـگان، بـه سـطحی از توانمنـدی تحصیلـی، مهارتـی و 
کارآمـدی نرسـیده اند کـه بتواننـد در بیـرون از دانشـگاه، مسـیری همـوار بـه سـوی 
بـازار اشـتغال بیابنـد. ایـن معضـل، بـا عنـوان بیـکاری سـاختاری شـناخته می شـود 
ناکارآمـدی و دانـش علمـی  بـود. فقـر مهارتـی،  ادامـه مـورد بحـث خواهـد  کـه در 
نابسـنده کـه دسـتاورد دوران تحصیلـی ایـن دانش آموختـگان اسـت، زمـان آنهـا را 
از دسـت رفتـه می نمایانـد و آنهـا را در مواجهـه بـا نیازهـای بـازار اشـتغال، بـا ایـن 
واقعیـت تلـخ مواجـه می کنـد کـه آنچـه در دانشـگاه بـه دسـت آورده انـد، صرفـا بـه 
کار تزئیـن دیـوار خانه شـان می آیـد و نـه چیـزی بیـش از آن. ایـن مـدرک تزئینـی 
نیـز، کـه زمانـی در سلسـله مراتب اجتماعـی، اعتبـاری ارزش افـزا داشـت، از آن رو کـه 
بـه شـکل روزافزونـی رو بـه ابتـذال گذاشـته اسـت، دیگـر حتـی بـه کار تزئیـن دیـوار 
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خانـه ی دانش آموختـگان نیـز نمی آیـد و دسـت در آن آنقـدر زیـاد شـده کـه هـر کـس 
آنهـا را دارد و دیگـر داشـتنش امتیـاز محسـوب نمی شـود. چنـدی پیـش  از  یکـی 
دکتـری،  در مقطـع  تهـران  دانشـگاه  دانش آموختـه ی  اعتمـادی،  محسـن عظیمـی 
بـرای اعتـراض بـه بی اعتبـاری و ناکارآمـدی مـدرک تحصیلـی، اقـدام بـه پاره کـردن 
اصـل مـدارک کارشناسـی ارشـد و دکتـرای خـود کـرد و ویدئـو ایـن اقـدام اعتراضـی را 

بـه اشـتراک عمـوم گذاشـت.

پیامدهـای  اسـت،  بـوده  هزینه سـوز  و  زمان بـر  کـه  مأیوس کننـده  دسـتاورد  ایـن 
روانـی ناگـواری را بـرای نسـل جـوان بـه ارمغـان مـی آورد و تلخـی سـرخوردگی را بـه 
کام آنـان می افزایـد. متأسـفانه تأملـی در ارتبـاط میـان افزایـش ابتـال بـه معضـالت 
روانـی از جملـه افسـردگی، آمـار رو بـه فزونـی خودکشـی و... آسـیب های اجتماعـی 
بـا آمـار بیـکاری  از جملـه اعتیـاد، تـن دادن بـه تجـرد اجبـاری، گرایـش بـه بـزه و.. 
عمومـی بـه طـور عـام و بیـکاری دانش آموختـگان دانشـگاهی بـه طـور مشـخص، 
نگرفتـه  صـورت  انجامیـده،  جوانـان  میـان  در  زندگـی  از  رضایـت  کاهـش  بـه  کـه 
اسـت و اگـر پژوهشـی در ایـن زمینـه انجـام شـده، در پشـت درهـای بسـته مانـده 

و بـه بیـرون راه نیافتـه اسـت. 

علیرضـا حاتـم زاده، معـاون آموزشـی سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای ایـران، فقـر 
مهارتی را دلیل مراجعه ۴۰ درصد از دانش آموختگان بیکار به این سـازمان که در 
میان شـان دانش آموختگان مقطع دکترا نیز حضور دارند، قلمداد کرده و می گوید 
دست کم ۷۰ درصد مشاغل موجود در بازار اشتغال، نیاز به تحصیالت دانشگاهی 
ندارنـد. او بـا نقـد پدیـده ی مدرک گرایـی در ایـران کـه مـدرک تحصیلـی را بـر مهـارت 
در  دانش آموختـگان  وقـت  اتـالف  جـای  بـه  اگـر  می کنـد  عنـوان  می دهـد،  ترجیـح 
دانشـگاه ها، زمـان آنهـا را صـرف مهارت آمـوزی می کردیـم، آنهـا بـا سـهولت بیشـتری 
وارد بـازار اشـتغال می شـدند. او از اشـتغال دانش آموختـگان در مشـاغلی همچـون 
مسافرکشـی، واسـطه گری، راه انـدازی سـوپرمارکت، ادامـه شـغل موروثـی و مـواردی 
از ایـن دسـت خبـر می دهـد، امـا مشـاغلی همچـون کولبـری، کارگـری سـاختمان، 
کارگـر خدماتـی و نظافتـی، پاکبانـی، پیـک موتـوری، دست فروشـی و مـواردی از ایـن 
دسـت را کـه امـروزه از روزن هـای گشـوده بـه روی دانش آموختـگان دانشـگاهی بـه 

حسـاب می آینـد، از نظـر دور مـی دارد. 

علی صادقی، معاون حمایت های اجتماعی سـازمان رفاه، خدمات و مشـارکت های 
اجتماعـی شـهرداری تهـران، از درصـد قابل توجهی از خیابان خوابی دانش آموختگان 
دانشـگاهی خبـر می دهـد کـه بـه دالیلـی از جملـه اعتیـاد یا فقر از خانـواده و جامعه 
رانـده شـده و زندگـی در خیابـان را انتخـاب کرده انـد. کـدام پژوهـش اسـت کـه ایـن 
آسـیب های اجتماعی را از فاصله ای نزدیک به بحث گذاشـته باشـد و تلخی بحران 
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بیـکاری دانش آموختـگان دانشـگاهی را از منظـری اجتماعـی و روانـی بـه معـرض 
دید بکشـاند؟ 

پژوهش ها چه می گویند؟ 

دانش آموختـگان  اشـتغال  وضعیـت  بررسـی  موضـوع  بـا  متعـددی  پژوهش هـای 
آمـوزش عالـی در ایـران صـورت گرفتـه کـه در ادامـه تنهـا بـه آنهایـی خواهم پرداخت 

کـه مویـد مباحـث مطرح شـده در ایـن مقالـه هسـتند. 

فرحنـاز صبوحـی در پژوهشـی کـه در قالـب نظرسـنجی از دانشـگاهیان، مدیـران 
بنگاه هـای اقتصـادی و دانش آموختـگان دانشـگاهی انجـام داده، بـه علـل و عوامـل 
بیـکاری دانش آموختـگان آمـوزش عالـی پرداختـه اسـت. او از میـان عوامـل موثـر بـر 
افزایـش نـرخ بیـکاری دانش آموختـگان، بـه گسـترش کمـی دانشـگاه هایی همچـون 
پیـام نـور، مؤسسـات آمـوزش عالـی غیرانتفاعـی، دانشـگاه های علمـی و کاربـردی و 
مـواردی از ایـن دسـت اشـاره دارد و توسـعه ی کمـی دانشـگاه ها، بـدون توجـه بـه 
سـطح کیفـی آنهـا را موثرتریـن عامـل در بیـکاری دانش آموختـگان دانشـگاهی بـه 
حساب آورده است. نتایج پژوهش او حاکی از آن است که گسترش کمی آموزش 
عالـی، بـه افزایـش کارایـی در امـر تولیـد منجـر نشـده و عملکـرد نظام آمـوزش عالی، 

بـا نیازهـای توسـعه ملـی متناسـب نبـوده اسـت. 

دیگـر عواملـی کـه در پژوهـش او مـورد بحـث قـرار گرفتـه، رواج مدرک گرایـی در 
جامعـه، عـدم انطبـاق رشـته های دانشـگاهی بـا دانـش مـورد نیـاز در بـازار اشـتغال، 
تفکـر  نهادینه سـازی  دانشـگاه ها،  آموزشـی  کادر  نابسـنده ی  علمـی  صالحیـت 
در جـذب  بـر ضابطـه  رابطـه  دانسـتن  ارجـح  زحمـت،  بـدون  نتیجـه  بـه  دسـتیابی 
اسـت.  و...  افـراد  به کارگمـاری  در  خویشـاوندی  مناسـبات  رعایـت  و  متخصصـان 

علـی سـوری و رضـا حکمـت نیـز در پژوهـش خـود، بـازار اشـتغال دانش آموختـگان 
دانشـگاهی را مـورد بررسـی قـرار داده انـد. آنهـا بـا در نظـر گرفتـن آمـوزش بـه عنـوان 
زیرسـاخت اساسـی توسـعه عنـوان می کننـد آمـوزش تنهـا زمانـی می توانـد عاملـی 
برای توسـعه به حسـاب آید که در ارتباط با نیازهای توسـعه مورد اسـتفاده گیرد و 
بـا مقتضیـات جامعـه انطبـاق حاصـل کنـد. ایـن در حالیسـت کـه جوانـان مـا پـس از 
سـال ها تـالش بـرای ورود بـه دانشـگاه و صـرف هزینـه و زمان شـان در امـر آمـوزش، 
پـس از دانش آموختگـی، بـه جـای مشـارکت در توسـعه، بـا معضـل بیـکاری مواجـه 
می شـوند و مبـارزه ای تـازه بـرای غلبـه بـر آن پیـش می گیرنـد و بـر جمعیـت غیرفعـال 

جامعـه می افزاینـد.
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لحـاظ  بـه  نیـز  آن  رشـد  و  می باشـد  رشـد  حـال  در  سـرعت  بـه  کـه  جمعیتـی  در 
جنسـیتی معنـادار اسـت، سـهم زنـان در افزایـش جمعیـت غیرفعـال دانش آموختـه  
در ایـن میـان بیـش از مـردان بـوده و میـزان مشـارکت اقتصـادی آنـان طـی زمـان، 
رونـد رو بـه کاهشـی داشـته و بـه جمعیـت زنـان خانـه دارِ دارای تحصیـالت عالـی 
زنـان  اشـتغال،  بـازار  در  شـغلی  فرصت هـای  محدودیـت  چراکـه  اسـت.  افـزوده 
سـهم  کـه  حالـی  در  اسـت.  داده  قـرار  بیـکاری  معـرض  در  مـردان  از  بیـش  را 
پذیرفته شـدگی زنـان در دانشـگاه ها طـی زمـان رونـد رو بـه رشـدی داشـته اسـت 
و عـدم تناسـب ایـن میـزان از تقاضـا بـا بـازار عرضـه اشـتغال، زنـان دانش آموختـه  
را در برابـر معضـل بیـکاری، آسـیب پذیرتر از مـردان کـرده و بـازار اشـتغال را بـرای 

اسـت.  سـاخته  نامسـاعدتر  آنـان 

بـازار  از ظرفیت هـای  برخـورداری  در  تفاوت هـای جنسـیتی  موضـوع  بـا  ارتبـاط  در 
اشـتغال، پژوهش هـای متعـددی صـورت گرفتـه کـه از آن جمله می توان به پژوهش 
محمـد شـیری و زهـره محسـن خانی اشـاره کـرد. پژوهشـگران برابـری جنسـیتی در 
دسترسـی بـه امکانـات از جملـه ظرفیت هـای بـازار اشـتغال را از عوامـل موثـر بـر 
رشـد و توسـعه یک کشـور به حسـاب آورده و به این مسـئله اشـاره دارند که اگرچه 
در برخـورداری از امکانـات آمـوزش عالـی در ایـران، سـهم مـردان و زنـان نسـبتا برابـر 
دیده شـده اسـت، اما زنان پس از دانش آموختگی در بازار اشـتغال، مورد تبعیض 
جنسـیتی واقـع می شـوند و بهـره ی چندانـی از ظرفیت هـای موجـود در بـازار اشـتغال 

نمی برنـد؛ چراکـه بـه نقـش آنـان در رشـد اقتصـادی توجـه چندانـی نمی شـود. 

قیـاس  در  دانش آموختـه   زنـان  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  مطالعـه  ایـن  یافته هـای 
نـرخ  و  اختصـاص داده انـد  بـه خـود  را  اشـتغال  بـازار  از  مـردان، سـهم کمتـری  بـا 
بـوده  مـردان  از  باالتـر  آنـان  بیـکاری  نـرخ  و  پائین تـر  آنـان  اقتصـادی  مشـارکت 
اسـت. همچنیـن پژوهشـگران بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه زنـان دانش آموختـه  در 
قیـاس بـا مـردان، در مواجهـه بـا موانـع بـازار اشـتغال، آسـیب پذیرتر بـوده و بیشـتر 
در معـرض سـرخوردگی و دلسـردی از دسـتیابی بـه شـغل و بـه تبـع آن انتخـاب 

بـه جمعیـت غیرفعـال جامعـه هسـتند.  بیـکاری دائـم و ورود 

شـهال  پژوهـش  زنـان،  اشـتغال  حـوزه ی  در  صورت گرفتـه  پژوهش هـای  دیگـر  از 
از  برخـوردار  زنـاِن  اشـتغال  مشـکالت  و  موانـع  بررسـی  بـه  کـه  اسـت  پورقاسـم 
تحصیـالت عالـِی جویـای کار در شـهر تهـران پرداختـه اسـت کـه در مراکـز خدمـات 
اشـتغاِل تحـت پوشـش وزارت کار و امـور اجتماعـی، بـرای یافتـن شـغل ثبـت نـام 
بـاور  ایـن  بـه  اشـتغال،  بـازار  بـر  حاکـم  مقتضیـات  تحلیـل  بـا  پژوهشـگر  کرده انـد. 
می رسـد کـه زنـان بیـش از آنکـه به واسـطه ی توانمنـدی، هوشـمندی و کارایـی خـود 
مـورد ارزیابـی بـازار اشـتغال قـرار گیرنـد، به واسـطه ی جنسـیت خـود مـورد قضـاوت 
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و پیـش داوری واقـع می شـوند. بـا وجـود اینکـه امـروزه زنـان از سـهم نسـبتا برابـری 
از امکانـات آمـوزش عالـی برخوردارنـد و دوشـادوش مـردان در دانشـگاه ها مشـغول 
تحصیلنـد، امـا راه یابـی آنـان بـه بـازار اشـتغال، بـا موانـع بسـیاری مواجـه اسـت و بـه 
عبارتـی بایـد گفـت زنـان در بـازار اشـتغال، مـورد تبعیـض جنسـیتی واقـع می شـوند. 

و  سـازوکارها  تابـع  را  زنـان  اقتصـادی  مشـارکت  الگـوی  آنکـه  از  بیـش  پورقاسـم 
قاعده هـای اقتصـادی حاکـم بـر بـازار اشـتغال بدانـد، متأثـر از ارزش هـا و هنجارهـای 
در  زنـان  سـهم  کـه  هنجارهایـی  می بینـد،  مردسـاالر  جامعـه ای  در  نهادینه شـده 
مشـارکت های اقتصـادی و اجتماعـی را چنـدان حائـز اهمیـت تلقـی نمی کننـد. او در 
مراجعـه بـه آرای جامعـه ی مـورد پژوهـش خـود، سـعی بر تحلیل عوامـل تأثیرگذار بر 
بیـکاری زنـان دانش آموختـه  دارد. پرتکرارتریـن پاسـخی کـه زنـان در ایـن نظرپرسـی 
بـرای تـداوم بیـکاری خـود ذکـر کرده انـد، مواجهـه ی تبعیض آمیز جامعه ی مردسـاالر 
بـا توانمندی هـای آنـان اسـت. دلیـل دیگـری کـه زنـان بر بیکاری خـود موثر دیده اند، 
عـدم برخـورداری از امتیـاز رانـت بـرای جـذب در بـازار اشـتغال بـوده اسـت. بـه بـاور 
آنـان جـذب رانتـی و رابطـه ای نیـروی انسـانی، از دالیـل تأثیرگـذار بـر تـداوم بیـکاری 
کسـانی اسـت کـه از امتیـاز رانـت و رابطـه برخـوردار نیسـتند. پژوهشـگر امیـد دارد 
تغییـرات فرهنگـی و اجتماعـی، منجـر بـه تغییـر ارزش هـا و هنجارهـای غالـب در 
جامعه شده و نهایتا بتواند شرایط را برای اشتغال زنان در آینده  هموارتر کند، اما 
بـه ایـن بـاور اسـت کـه دیرپـا بـودن سـنت های فرهنگـی و کنـدی تحـوالت در ایـران، 

تحقـق ایـن تغییـر را بـه تعویـق خواهـد انداخـت. 

سوری و حکمت، همچنین رواج مدرک گرایی در جامعه را عاملی برای افزایش کمی 
دانش آموختـگان، به ویـژه در رشـته های غیرمتناسـب بـا بـازار اشـتغال می شناسـند 
کـه در رونـدی رو بـه رشـد، بـر جمعیـت دانش آموختـگان بیـکار می افزایـد. چراکـه 
متقاضیـان مـدرک در رجـوع بـه رشـته هایی کـه بـازاری بـرای اشـتغال ندارنـد، بیـش 
از هـر چیـز بـه دنبـال کسـب مـدرک هسـتند. عوامـل دیگـری کـه ایـن دو در افزایش 
نـرخ بیـکاری دانش آموختـگان موثـر می داننـد، عـدم توجـه بـه پـرورش مهارت هـا، 
عـدم توجـه بـه خالقیـت و نـوآوری دانشـجویان و مهیـا نکـردن دانشـجویان بـرای 

مواجهـه بـا مسـائل و نیازهـای جامعـه در دانشـگاه ها عنـوان می کننـد.

از پرتکرارتریـن عواملـی کـه در پژوهـش پیرامـون موضـوع بیـکاری دانش آموختـگان 
رشـته ی  میـان  هماهنگـی  عـدم  گرفتـه،  قـرار  توجـه  مـورد  ایـران  در  دانشـگاهی 
ایـن معضـل متوجـه رشـته هایی  بـازار اشـتغال اسـت و  بـا ظرفیت هـای  تحصیلـی 
رشـته های  مواجه انـد.  اشـتغال  بـازار  در  فقـدان فرصت هـای شـغلی  بـا  کـه  اسـت 
از  را  تحصیلـی  اندوخته هـای  درآوردن  فعـل  بـه  فرصـت  کـه  بی سـرانجامی 
مجـوز  عالـی  آمـوزش  کـه  رشـته هایی  میـان  در  می گیرنـد،  دانش آموختـگان 
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هسـتند.  پرشـمار  داده،  را  آنهـا  در  دانشـجو  پذیـرش  و  راه انـدازی 

مـژگان بیگدلـی و همـکاران، از پژوهشـگرانی هسـتند کـه رابطـه ی معنـاداری میـان 
داده انـد  نشـان  و  یافتـه  اشـتغال  بـازار  و ظرفیت هـای  تحصیلـی  رشـته  متغیـر  دو 
میـان رشـته های دانشـگاهی و فرصت هـای بـازار اشـتغال، هماهنگـی وجـود نـدارد. 
اشـتغال دانش آموختـگان دانشـکده  از کمتریـن درصـد  آنـان  پژوهـش  یافته هـای 
روان شناسـی و علـوم تربیتـی دانشـگاه تهـران خبـر می دهـد. آنهـا از سیاسـت گذاران 
بـه  دانشـگاه ها،  در  دانشـجویان  بی رویـه  پذیـرش  جـای  بـه  می خواهنـد  آموزشـی 
نیازهای واقعی بازار اشتغال توجه کنند و برنامه ریزی آموزشی خود را با این نیازها 
منطبـق کننـد. ایـن امـر بـا ارزیابـی سرنوشـت شـغلی دانش آموختـگان و اسـتفاده از 

نتایـج ایـن ارزیابـی بـرای سیاسـتگذاری و برنامه ریـزی آموزشـی محقـق می شـود. 

پژوهش هـای متعـدد دیگـری رونـد رو بـه رشـد پذیرش متقاضیان در انواع رشـته ها 
و گرایش هـای دانشـگاهی و ورود بی رویـه ی آنـان بـه بـازارِ بی سـرانجام اشـتغال را 
مـورد بحـث قـرار داده انـد و نشـان داده انـد کـه بـا گذشـت زمـان وضعیـت اشـتغال 

دانش آموختـگان ایـن رشـته ها دشـوارتر شـده اسـت. 

دانش آموختـگان  اشـتغال  وضعیـت  بـه  آن  در  کـه  پژوهشـی  در  بختیـاری  صـادق 
تاسـیس  بـا  عالـی  آمـوزش  ظرفیت هـای  افزایـش  اسـت،  پرداختـه  عالـی  آمـوزش 
بی رویـه دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی در اقصـی نقـاط ایـران را سبب سـاز 
افزایـش بی رویـه ی عرضـه ی دانش آموختـگان جویـای کار دیـده و عـدم پاسـخگوئی 
بـر رشـد  ایـن میـزان از عرضـه ی نیـروی کار را عاملـی تأثیرگـذار  بـه  بـازار اشـتغال 
نـرخ بیـکاری دانش آموختـگان در سـطحی گسـترده شـناخته اسـت. معضلـی کـه 
سـرمایه گذاری انجام شـده بـر تربیـت نیـروی انسـانی دانش آموختـه  را بی بازگشـت 
می گذارد و با سـلب امکاِن ایفای نقش های اجتماعی توسـط نیروی دانش آموخته 
بـرای نیـل بـه اهـداف توسـعه، زیان هـای اقتصـادی و اجتماعـی جبران ناپذیـری بـه 

دنبـال داشـته اسـت. 

یکی از بهترین پژوهش هایی که با موضوع بررسی معضل بیکاری دانش آموختگان 
آمـوزش عالـی انجـام شـده، پژوهـش مریـم مالئی و همکارانش اسـت. پژوهشـگران 
ایـن تحقیـق، اگرچـه گسـترش آمـوزش عالـی را عاملـی بـرای توسـعه می شناسـند، 
بـدون  عالـی،  آمـوزش  بـر  تاکیـد صـرف  می پرسـند  آموزشـی  سیاسـتگذاران  از  امـا 
همسـویی آن بـا اشـتغال نیـروی انسـانی آموزش دیـده، چـه معنایـی دارد؟ چگونـه 
می تـوان بـه منظـور توسـعه ی انسـانی، هزینه هـای بسـیار صـرف آمـوزش کـرد، ولـی 
بـه بهره گیـری از نیـروی متخصـص دانش آموختـه  بی توجـه بـود؟ زمانـی کـه نیـروی 
انسـانی دانش آموختـه ، بـه جـای فعالیـت در حـوزه ی مرتبـط بـا تخصـص خـود، بـه 
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مشـاغل غیرمرتبـط بـا رشـته ی تحصیلـی اش روی آورد، چیـزی جز اتـالف هزینه های 
بـه  امـروزه  کـه  مسـئله ای  بـود.  نخواهیـم  شـاهد  را  او  آمـوزش  بـرای  صرف شـده 
و  از سـوی سیاسـتگذاران  تأمـل  و  توجـه  نیازمنـد  و  تبدیـل شـده  معضلـی جـدی 
برنامه ریـزان آموزشـی اسـت. نیـروی انسـانی جـوان و آموزش دیـده در هـر جامعـه ای 
از سـرمایه های پیشـبرنده ی آن جامعـه بـه سـوی توسـعه اسـت و بایـد بـرای بـه فعـل 

درآوردن ایـن نیـرو تدابیـر الزم اندیشـید. 

عاملـی  را  آمـوزش  و  می گوییـم  انسـانی  نیـروی  توسـعه ی  از  اگـر  می افزاینـد  آنهـا 
تأثیرگـذار بـر آن تلقـی می کنیـم، بایـد بـه ایـن مسـئله نیـز توجـه داشـته باشـیم کـه 
اشـتغال نیـروی متخصـص و آموزش دیـده نیـز شـاخصی تأثیرگـذار بـر امـر توسـعه 
بایـد هـم آمـوزش را  بـرای محاسـبه ی سـطح توسـعه یافتگی یـک کشـور،  اسـت و 
مدنظـر قـرار دهیـم و هـم اشـتغال نیـروی آموزش دیده را. چراکه آموزش و اشـتغال، 
دو روی یـک سـکه اند و بـا همسـویی بـا یکدیگـر بـه توسـعه می انجامنـد. بـه بیـان 
باشـد،  پیـش  بـه  رو  حرکـت  پیشـرفت،  و  توسـعه  معنـای  اگـر  گفـت  بایـد  دیگـر 
بحـران اشـتغال، از موانـع اصلـی بـر سـر راه آن اسـت و آمـوزش، تسـهیل کننده ی 
آن. بـرای حرکـت بـه پیـش بایـد سـعی بـر هماهنگـی ایـن دو بـا هـم داشـت. گرچـه 
نمی تـوان  امـا  اسـت،  انکارناشـدنی  عالـی،  تحصیـالت  به ویـژه  آمـوزش،  اهمیـت 
صرفـا بـه افزایـش کمیـت دانش آموختـگان سـطوح عالـی تحصیلـی متوجـه بـود و 
از مسـئله ی اشـتغال آنـان غافـل مانـد. عـالوه بـر آن بایـد بـه آسـیب های اجتماعـی 
کـه از معضـل بیـکاری، متوجـه دانش آموختـگان عالـی می شـود نیـز توجـه داشـت. 

نیـروی  تربیـت  بـه  باشـد،  توسـعه  تحقـق  پـی  در  کـه  کشـوری  می نویسـند  آنهـا 
خواهـد  توجـه  اشـتغال  بـازار  در  نیـرو  ایـن  از  بهره گیـری  و  متخصـص  انسـانی 
داشـت، امـا آمارهـا حکایـت از گشـوده تر بـودن بـازار اشـتغال بـه روی متقاضیـان 
سـوی  بـه  بسـته بودنش  و  پائین تـر  تحصیلـی  سـطوح  و  دیپلـم  تحصیـالت  دارای 
موجـب  تحصیلـی  پایـه ی  رفتـن  بـاال  اگرچـه  دارنـد.  دانشـگاهی  دانش آموختـگان 
ارتقـاء سـطح آمـوزش و تخصـص افـراد می شـود و می تـوان افـراد دارای تحصیـالت 
سـطوح  و  متوسـطه  دیپلـم،  تحصیـالت  دارای  افـراد  از  آموزش دیده تـر  را  عالـی 
پائیـن تحصیلـی بـه حسـاب آورد، امـا آمـار مـورد تحلیـل در پژوهـش نشـان از رونـد 
رو بـه رشـد نـرخ بیـکاری دانش آموختـگان دانشـگاهی و رونـد نزولـی نـرخ بیـکاری 

پائین تـر اسـت.  و  افـراد دارای تحصیـالت دیپلـم 

در  فراگرفته شـده  تخصـِص  و  آمـوزش  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  مسـئله  ایـن 
از  و  نمی گیـرد  قـرار  بهره بـرداری  مـورد  اشـتغال  بـازار  در  ایـران،  دانشـگاه های 
بـرای دانش آموختـگان، تضمین کننـده ی  نمی توانـد  عالـی  سـوی دیگـر تحصیـالت 
آینـده ی شـغلی و کسـب درآمـد بیشـتر باشـد و ایـن یعنـی اتـالف آمـوزش و تخصص 
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کـه  اشـتغال. معضلـی  فراگرفته شـده ی دانش آموختـگان دانشـگاهی در عرصـه ی 
بـه  اقتصـادی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  عرصه هـای  در  را  جبران ناپذیـری  زیان هـای 

جامعه یافـت.  در  را  آن  شـواهد  روشـنی  بـه  می تـوان  امـروزه  و  دارد  دنبـال 

آنها نبود سـازوکار مناسـب برای هدایت امر آموزش به سـوی بازار اشـتغال از سـوی 
سیاسـتگذاران و برنامه ریزان آموزشـی را به نقد کشـیده و می پرسـند چرا با افزایش 
دانش آموختـگان  انتظـار  در  اشـتغال درخـوری  فرصت هـای  تحصیـالت،  سـطح 

دانشـگاهی نیسـت؟ 

بـر نـرخ بیـکاری دانش آموختـگان دانشـگاهی در  یکـی دیگـر از عوامـل تأثیرگـذار 
پژوهـش مالئـی و همکارانـش، فقـر مهارتـی دانش آموختـگان اسـت کـه بـا »بیـکاری 
مـورد  نیـز  مهرعلیـزاده  یـدهللا  پژوهـش  در  کـه  عاملـی  اسـت،  مرتبـط  سـاختاری« 
تأمـل قـرار گرفتـه اسـت. بیـکاری سـاختاری از فقـر توانمنـدی و مهارتـی نیـروی کار 
بـرای اسـتفاده از ظرفیت هـای اشـتغال خبـر می دهـد. بـه بیـان دیگـر در ایـن نـوع از 
بیـکاری، میـان ظرفیت هـای بـازار اشـتغال و نیـروی انسـانی جویـای کار هماهنگـی 
وجـود نـدارد و بـا اینکـه فرصـت اشـتغال فراهـم اسـت، امـا نیـروی جویـای کار از 

مهـارت و توانمنـدی الزم بـرای بهره گیـری از ایـن فرصـت برخـوردار نیسـت. 

در ایـن نـوع از بیـکاری، نیـروی کار مـورد نیـاز در بـازار اشـتغال، بـه دالیلـی از جملـه 
تاکیـد صـرف بـر آموزش هـای نظـری یـا فقـر مهارتـی، مناسـب جـذب در ظرفیت های 
دیگـر  از  نیـز  بیابانـی  جهانگیـر  نمی شـود.  شـناخته  اشـتغال  بـازار  در  موجـود 
پژوهشـگرانی اسـت کـه درصـد باالیـی از نـرخ بیـکاری دانش آموختـگان را مرتبـط بـا 
بیـکاری سـاختاری شـناخته اسـت. سـعید عیسـی زاده و همـکاران نیـز در پژوهشـی 
بیـکاری  پرداختـه،  ایـران  در  بیـکاری  نـرخ  بـر  مهـارت  تطبیـق  عـدم  تأثیـر  بـه  کـه 
سـاختاری را از مهم تریـن عوامـل تأثیرگـذار بـر رونـد رو بـه رشـد و تـداوم بیـکاری 
دانش آموختـگان در ایـران دیده انـد. نعمـت هللا عزیـزی نیـز از دیگـر پژوهشـگرانی 
اسـت کـه بـه موضـوع عـدم تطبیـق خروجـی نظـام آمـوزش عالـی، بـا نیازهـای بـازار 
مـورد  صالحیت هـای  و  توانایی هـا  فاقـد  را  دانش آموختـگان  و  پرداختـه  اشـتغال 
نیـاز بـرای بهره گیـری از فرصت هـای شـغلی موجـود در بـازار اشـتغال دیـده اسـت. 
یافته هـای پژوهـش صفـدر اکبری پـور نیـز حاکـی از عـدم هماهنگـی میـان عرضـه و 

اسـت.  کار  تقاضـای دانش آموختـگان جویـای 

بیـکاری می  داننـد،  بـر تعمیـق بحـران  عامـل دیگـری کـه مالئـی و همـکاران مؤثـر 
می نویسـند  آنهـا  اسـت.  دانشـگاهی  دانش آموختـگان  علمـی  سـطح  نابسـندگی 
بـه  را  خـود  توجـه  آنکـه  از  بیـش  عالـی،  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  اغلـب 
افزایـش کمـی دانشجویان شـان  بـه  باشـند،  کـرده  آمـوزش معطـوف  کیفـی  سـطح 
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سـبب  دانشـگاه ها  ایـن  در  کیفیـت  بـر  کمیـت  داشـتن  ارجـح  بوده انـد.  متمایـل 
شـده دانش آموختـگان از سـطح کیفـی قابـل قبولـی بـرای جـذب در بـازار اشـتغال 
برخـوردار نباشـند و افزایـش کیفیـت آمـوزش شـاید بتوانـد در کاهـش نـرخ بیـکاری 
ارتقـاء  مناسـب،  برنامه ریـزی  بـا  دانشـگاه ها  باشـد.  دانش آموختـگان کمک کننـده 
سـطح کیفـی خـود و در نتیجـه افزایـش توانمندی هـا و مهارت هـای دانش آموختگان 
بـه  گامـی  می تواننـد  اشـتغال  بـازار  نیازهـای  بـا  دانشـگاهی  رشـته های  تطبیـق  و 
آنـان  مطالعـه  یافته هـای  بردارنـد.  دانش آموختـگان  بیـکاری  نـرخ  کاهـش  سـوی 
حاکـی از عـدم تناسـب میـان ظرفیـت پذیـرش دانشـگاه ها و نیازهـای بـازار اشـتغال 
را  دانش آموختـگان  بیـکاری  بحـران  کـه  اسـت  مـواردی  از  عامـل  ایـن  و  می باشـد 

تعمیـق کـرده اسـت. 

علیرضـا صنعت خـواه از دیگـر پژوهشـگرانی اسـت کـه در مطالعـه ی خـود کـه بـه 
بررسـی ارتبـاط میـان ظرفیت هـای پذیـرش دانشـجو در دانشـگاه ها و نیازهـای بـازار 
اشـتغال پرداختـه و نشـان می دهـد میـان ظرفیت هـای پذیـرش دانشـجو و نیازهـای 
بـازار اشـتغال تناسـبی وجـود نـدارد و ایـن عـدم تناسـب بیشـتر در رشـته هایی نمـود 
دارد کـه بیشـترین نـرخ بیـکاری را در بـازار اشـتغال بـه خـود اختصـاص داده انـد. 
و  برنامه ریـزان  بـر سـهل انگاری  دلیلـی  را  تناسـب  عـدم  از  ایـن حجـم  پژوهشـگر، 

سیاسـتگذاران آموزشـی قلمـداد کـرده اسـت. 

تبعات اجتماعی و روانی بیکاری

رونـد رو بـه رشـد دانش آموختـگان جویـای کار، بـه شـکل گیری جمعیتـی انجامیـده 
کـه پیشـتر از آن بـا عنـوان جمعیـت غیرفعـال یـاد کـردم. در پژوهـش قاسـم پور از 
یافتـن  از  بـا دلسـردی  کـه  بـرده شـد  نـام  از دانش آموختـگان جویـای کار  گروهـی 
شـغل، در نهایت دسـت از جسـتجوی شـغل کشـیده و به جمعیت غیرفعال جامعه 
می پیوندنـد. در پژوهـش او اغلـب زنـان هسـتند کـه در مواجهـه بـا موانـع جنسـیتِی 
جامعـه ای مردسـاالر کـه عرصـه بـازار اشـتغال را بـر زنان، بیش از مـردان تنگ کرده، 
دانش آموختـه ی  غیرفعـال  بـه جمعیـت  و  یافتـن شـغل می رسـند  از  بـه دلسـردی 

می پیوندنـد.

البتـه بایـد گفـت ایـن جمعیـت، اغلـب صرفـا بـه لحـاظ اقتصـادی غیرفعـال اسـت 
و ممکـن اسـت بتوانـد در وابسـتگی اقتصـادی بـه دیگـر اعضـاء خانـواده ی خـود، 
بـدون  فرهنگـی  و  اجتماعـی  فعالیت هـای  دیگـری،  عضـو  هـر  یـا  والدیـن  همسـر، 
دانش آموختـه  کـه در میان شـان  زنـان خانـه دارِ  باشـد.  اقتصـادی داشـته  بازدهـی 
دانش آموختـگان مقطـع دکتـری بـه وفـور یافـت می شـود، از ایـن جملـه بـه حسـاب 
تزئیـن  کار  بـه  حتـی  امـروزه  کـه  بالاسـتفاده،  مدرکـی  بـا  خانـه داران  می آینـد. 
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چنـدان  کـه  داده انـد  تشـکیل  را  خانـه داری  نمی آیـد، جمعیـت  نیـز  خانه هـا  دیـوار 
از  امکانـی  بـه  دسـتیابی  بـرای  را  خـود  زمـان  و  ندارنـد  رضایـت  خـود  وضعیـت  از 
سـوی  بـه  آنهـا  مسـیر  گشـایش  صـرف  می توانسـت  کـه  می بیننـد  رفتـه  دسـت 
ناکامـی، پیامدهـای  نارضایتـی و  ایـن  باشـد.  اقتصـادی  مشـارکت های اجتماعـی و 
روانـی بـرای ایـن جمعیـِت بـه لحـاظ اقتصـادی و گاه اجتماعـی غیرفعـال درپـی دارد 
و همه سـاله بـه شـکل آشـکار و پنهانـی بـر آمـار افسـردگی و دیگـر معضـالت روانـی 
می افزایـد، امـا صـدای آن بـه گوش هایـی کـه می توانـد موانـع اشـتغال را از پیـش 
انبـوه  تولیـد  از  مانـع  یـا  بـردارد،  زنـان  به ویـژه  کار،  جویـای  دانش آموختـگان  پـای 

نمی رسـد.  شـود،  بی اعتبـار  دانشـگاهی  مـدارک 

را  آنهـا  والدین شـان،  یـا  همسـران  بـه  زنـان  اقتصـادی  وابسـتگی  دیگـر،  سـوی  از 
بـا محدودیت هـای اجتماعـی و فرهنگـی برآمـده از تفکـری مردسـاالر نیـز مواجـه 
کننـد  خـود گشـوده  بـر  تحصیـل  بـا  داشـتند  تـالش  آنـان  کـه  و عرصـه ای  می کنـد 
آن،  راس  در  و  مردسـاالر  جامعـه ی  ترجیـح  مـی دارد.  نـگاه  بسـته  همچنـان  را 
تصمیم گیـران کالن نیـز بیشـتر بـر انـزوای زنـان در پـس دیـوار خانـه اسـت؛ حتـی 
اگـر در فراینـد تحصیـل بـه حـدی از توانمنـدی علمـی و مهارتـی رسـیده باشـند کـه 
را  فرهنگـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی،  مسـئولیت های  مـردان،  دوشـادوش  بتواننـد 

بپذیرنـد. 

اگرچـه اغلـب کسـانی را کـه در جمعیـِت به لحـاظ اقتصادی غیرفعال جای می گیرند 
زنـان تشـکیل داده انـد، امـا کـم نیسـتند مردانـی که در مواجهه بـا موانع و معضالت 
بـازار اشـتغال، بـه جـای تـن دادن بـه مشـاغل پائین دسـت و پرزحمـت، وابسـتگی 
اقتصادی به خانواده را برمی گزینند و تنها الزم اسـت برای مشـاهده ی آنان، سـری 
در جامعه بچرخانیم. اغلِب کسانی که با دلسردی از یافتن شغل مناسب، بیکاری 
دائـم و گـذران زندگـی در نارضایتـی و وابسـتگی اقتصـادی را برمی گزیننـد، متعلق به 
طبقـات اجتماعـی و اقتصـادی متوسـط بـه بـاال هسـتند. آنـان کـه از خانواده هایـی بـا 
توانمنـدی اقتصـادی پائیـن آمده انـد، ناگزیـر بـه تـن دادن به مشـاغل پائین دسـت و 
پرزحمـت هسـتند، چراکـه امـکان وابسـتگی اقتصـادی بـه خانـواده برای آنـان فراهم 
نیسـت. آنـان یـا بایـد بـه فقـر ناشـی از بیـکاری و پیامدهـای اجتماعـی آن تـن دهنـد، 
یـا اشـتغال در هـر شـغلی و بـا هـر شـرایطی را بپذیرنـد؛ کـه اغلـب گزینـه ی دوم را 

انتخـاب می کنند. 

گروه هـای  بـه  توجـه  دانشـگاهی،  دانش آموختـگان  بیـکاری  بحـران  بـر  تأمـل  در 
بـه  متعلـق  گروه هـای  از  را  مـا  نبایـد  پائیـن،  اقتصـادی  توانمنـدی  بـا  اجتماعـی 
انباشـت  بـا  کـه  دانش آموختـه ای  چراکـه  بـدارد.  دور  باالتـر  و  متوسـط  طبقـات 
زندگـی  گـذران  و  دائـم  بیـکاری  ناگزیـری،  در  سـرانجام  تحصیـل،  دوران  در  توقـع 
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انتخـاب می کنـد در چشـیدن  را  بـه خانـواده  اقتصـادی  نارضایتـی و وابسـتگی  در 
اجتماعـی  گروه هـای  از  کـم  چیـزی  بی حاصـل،  دانش آموختگـی  از  ناکامـی  طعـم 
متعلـق بـه طبقـات فرودسـت نخواهـد داشـت و چـه بسـا تحمـل ایـن بـار بـرای او که 
تحصیـل را بیـش از هـر چیـز امکانـی بـرای ارتقـاء منزلـت اجتماعـی خـود می دیـد، 

باشـد.  دشـوارتر 

در واقـع بایـد گفـت هـر دو دسـته، چـه آنـان کـه در وابسـتگی اقتصـادی بـه خانـواده 
گـذران زندگـی می کننـد و چـه آنـان کـه ناگزیـر بـه تـن دادن بـه روزنـی ناچیـز در بـازار 
اشـتغال می شـوند، دچار یاس، سـرخوردگی و ناکامی هسـتند که آنان را در معرض 
آسـیب های روانـی قـرار می دهـد و همه سـاله بـه جمعیـت جوانانـی می افزایـد کـه 
بـه  آینـده   بـه  امیـد  فقـدان  و  از حـال  نارضایتـی  در  و  پژمرده انـد  روانـی  لحـاظ  بـه 
بـه  و گرایـش  افسـردگی  روانـی همچـون  آمـار معضـالت  بـه  نگاهـی  سـر می برنـد. 
خودکشـی، حاکـی از رونـد رو بـه رشـد ایـن مصائـب در میـان جوانـان اسـت. اگرچـه 
بحـران  بـا  روانـی  آسـیب های  فزونـی  بـه  رو  آمـار  میـان  ارتبـاط  بـر  پژوهشـی  هنـوز 
بیـکاری دانش آموختگـی صـورت نگرفتـه، یـا اگـر هـم گرفتـه بـه پشـت درهای بسـته 
محـدود مانـده اسـت، امـا نمی تـوان منکـر رابطـه ی معنـادار میـان بیـکاری حاصـل 
از دانش آموختگـِی بی ثمـر، بـا معضـالت روانـی عدیـده ای شـد کـه امـروزه گریبانگیـر 
جامعه ای پژمرده و تهی از شـور زندگی اسـت. اثبات چنین ارتباطی نیازمند نگاهی 

از نزدیـک در پژوهش هـای میان رشـته ای می باشـد. 

عـالوه بـر تبعـات روانـی معضـل فراگیـری کـه گروهـی از دانش آموختـگان بیـکار را 
بـه اشـتغال  ناگزیـر  را  بـه خانـواده و گـروه دیگـری  یـاس و نارضایتـی، وابسـته  در 
بیـکاری  بحـران  اجتماعـی  تبعـات  می کنـد،  پرزحمـت  و  پائین دسـت  مشـاغل  در 
دانش آموختگـی نمودهـای دیگـری از جملـه ناتوانـی در تشـکیل خانـواده و تن دادن 
به تجرد اجباری یا تاهل بدون فرزند، قرار گرفتن در معرض آسـیب های اجتماعی 
نظیـر اعتیـاد، گرایـش بـه بـزه و مـواردی از این دسـت نیـز دارد. اگرچه در این زمینه 
نیـز بـا فقـر داده مبتنـی بـر پژوهـش مواجهیـم، امـا بـه وفـور می تـوان شـواهد ایـن 

تبعـات اجتماعـی را در جامعـه بـه تماشـا نشسـت. 

شبسـتان در یـک گـزارش میدانـی، نظرپرسـی را از دانشـجویان و دانش آموختـگان 
اسـت.  از تحصیـل صـورت داده  پـس  بیـکارِی  بـا موضـوع  ارتبـاط  دانشـگاهی در 
پاسـخگویان، بیـکاری و متعاقـب آن فقـدان امیـد بـه آینـده  را عاملـی بـرای افزایـش 
یـاس،  همچـون  روانـی  تبعـات  از  آنـان  از  برخـی  دیده انـد.  اجتماعـی  آسـیب های 
افسـردگی، آینده  هراسـی، پرخاشـگری و... گفته انـد. مسـعود 22 سـاله، دانشـجوی 
رشـته روانشناسـی، در ایـن نظرپرسـی می گویـد بیـکاری در تمامـی ابعـاد زندگـی یک 
جـوان تأثیرگـذار اسـت. ازدواج او را بـه تاخیـر می انـدازد، روابـط اجتماعـی او را دچـار 
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اختـالل می کنـد و از همـه مهمتـر او را بـه لحـاظ روانـی دچـار مسـئله می کند. جوانی 
که دچار فقر ناشـی از بیکاری باشـد، نمی تواند رویایی داشـته باشـد و جوان بدون 

رویـا، نمی توانـد زنـده بـه حسـاب بیایـد.

معـاون  لطیفـی،  غالم رضـا  از  نقـل  بـه  گذشـته،  سـال  اواخـر  در  ایسـنا  خبرگـزاری 
دانشـجویی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی، از راه انـدازی »کمیتـه ی خودکشـی« در ایـن 
دانشـگاه خبـر داد. کمیتـه ای کـه بـه منظـور پیشـگیری از بـروز رفتارهـای پرخطـر 
دانشـجویی شـکل گرفتـه اسـت. لطیفـی در توضیـح رفتارهـای پرخطـر بـه مصـرف 
ایـن معضـل در کمیتـه ای  تأمـل در  مـواد مخـدر و دخانیـات اشـاره کـرده اسـت. 
ویـژه، نشـان از بغرنجـی وضـع موجـود دارد. ایسـنا گـزارش می کنـد کـه آمـار افـت 
تحصیلـی، افسـردگی، گرایـش بـه مصـرف مـواد مخـدر و روان گردان هـا و اقـدام بـه 
خودکشـی در میان دانشـجویان ایرانی به شـکل نگران کننده ای رو به فزونی اسـت 
و جامعه شناسـان ایـن معضـل را بـه فقـدان نشـاط و شـادی، زندگـی پراضطـراب، 
مصائـب مالـی و آینـده ای نامعلـوم نسـبت می دهنـد کـه جوانـان امـروز را بـا خـود 

درگیـر کـرده اسـت۱. 

نتیجه گیری 

آمـوزش و تخصـِص فراگرفته شـده در دانشـگاه های ایـران، در بـازار اشـتغال مـورد 
بـرای  نمی توانـد  عالـی  تحصیـالت  دیگـر  سـوی  از  و  نمی گیـرد  قـرار  بهره بـرداری 
دانش آموختـگان، تضمین کننـده ی آینـده ی شـغلی و کسـب درآمـد بیشـتر باشـد و 
ایـن یعنـی اتـالف آمـوزش و تخصـص فراگرفته شـده ی دانش آموختـگان دانشـگاهی 
عرصه هـای  در  را  جبران ناپذیـری  زیان هـای  کـه  معضلـی  اشـتغال؛  عرصـه ی  در 

اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی بـه دنبـال دارد.

از  مایـوس  و  پیـش چشـم جوانـان سـرخورده  کـه  ترسـاننده ای  و  پرابهـام  آینـده ی 
تغییر گشـوده شـده، آینده ی سـرزمینی اسـت که بناسـت به دسـت همین جوانان 
سـاخته شـود. اگـر ایـن آینـده  پیـش چشـم جوانانـش تیـر و تـار می نمایـد، تبعـات 
زیان بـار آن متوجـه سـرزمینی اسـت کـه چشـم انداز روشـنی پیـش روی سـرمایه های 
انسـانی اش نگشـوده اسـت. تـا دیـر نشـده بایـد بـرای ایـن معضـل آسـیب زا تدبیـری 
اندیشـید و چشـم ها را به روی آن گشـود. اشـتغال نیروی متخصص و آموزش دیده 
شـاخصی تأثیرگـذار بـر امـر توسـعه اسـت و بایـد هـم آمـوزش را مدنظر قـرار دهیم و 

هـم اشـتغال نیـروی آموزش دیـده را. 



157
در میانه،

در حاشیه

کتاب شناسی 

فارغ التحصیـالن  بیـکاری  و  اشـتغال  وضعیـت  بـه  »نگاهـی   .۱۳۸۳ صفـدر.  اکبری پـور، 
.۴۳-۶  :۵۳ جامعـه.  و  کار  فصلنامـه  دانشـگاهی«. 

بختیـاری، صـادق. ۱۳۸2. »تحلیلـی از وضعیـت اشـتغال و بیـکاری فارغ التحصیـالن نظـام 
دانشـگاه  تهـران:  عالـی کشـور،  آمـوزش  نظـام  و  اشـتغال  اولیـن همایـش  عالـی«.  آمـوزش 

تربیـت مـدرس.

سـاختاری«.  بیـکاری  و  دانشـگاهی  فارغ التحصیـالن  »بیـکاری   .۱۳۸2 جهانگیـر.  بیابانـی، 
فصلنامـه دیـن و ارتباطـات. 2۰: ۷-۳۶.

بیگدلـی، مـژگان. و کرامتـی، محمدرضـا. و بـازرگان، عبـاس. ۱۳۹۱. »بررسـی رابطـه ی بیـن 
بـا وضعیـت اشـتغال دانش آموختـگان دانشـکده روان شناسـی و علـوم  رشـته ی تحصیلـی 

تربیتـی دانشـگاه تهـران«. فصلنامـه پژوهـش و برنامه ریـزی در آمـوزش عالـی.

تحصیـالت  دارای  زنـان  اشـتغال  مشـکالت  و  وضعیـت  »بررسـی   .۱۳۸۱ شـهال.  پورقاسـم، 
مـدرس:  تربیـت  دانشـگاه  ارشـد.  کارشناسـی  پایان نامـه  تهـران«.  شـهر  کار  جویـای  عالـی 

انسـانی. علـوم  دانشـکده 

عالـی:  آمـوزش  فارغ التحصیـالن  کار  بـازار   .۱۳۸۴ ک.  رضـا.  حکمـت،  و  علـی.  سـوری، 
.2۹-۴۸  :2 و   ۵۱ جمعیـت.  فصلنامـه 

شـیری، محمـد. و محسـن خانی، زهـره. ۱۳۹۵. »تفاوت هـای جنسـیتی در سـاختار اشـتغال 
تحصیل کـردگان دانشـگاهی ایـران ۱۳۹2-۱۳۸۴«. فصلنامـه دانـش انتظامـی اسـتان یـزد. 

.۸۵-۹۷  :۳،۱2

صبوحـی، فرحنـاز. ۱۳۸۰، »بررسـی و تحلیـل علـل بیـکاری دانش آموختـگان آمـوزش عالـی 
علـوم، تحقیقـات  وزارت  و دانش آموختـگان«.  بنگاه هـا، دانشـگاه ها  )دیدگاه هـای مدیـران 

و فنـاوری: مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی.

فارغ التحصیـالن  بیـکاری  بـر  موثـر  عوامـل  »بررسـی   .۱۳۸۸ علیرضـا.  صنعت خـواه، 
.۵۸-۷۵  :۱۰۹ جامعـه.  و  کار  فصلنامـه  دانشـگاه ها«. 

بـا  جوانـان  آماده سـازی  کار:  بـازار  و  پـرورش  و  »آمـوزش   .۱۳۸2 نعمـت هللا.  عزیـزی، 
دانشـگاه  انسـانی  و  اجتماعـی  علـوم  فصلنامـه  اساسـی«.  مهارت هـای  و  صالحیت هـا 

.۵۸-۷۰  :۳۹ شـیراز. 

عیسـی زاده، سـعید. و نظیـری، محمدکاظـم. و نائینـی، هـادی. ۱۳۹۶. »بررسـی تأثیـر عـدم 



158
در میانه،
 در حاشیه

اقتصـادی.  مدل سـازی  تحقیقاتـی  فصلنامـه  ایـران«.  در  بیـکاری  نـرخ  بـر  مهـارت  تطبیـق 
.۷۹-۱۰۸  :۳۰

و  عالـی  تحصیـالت  توسـعه،   .۱۳۹۶ کاظـم.  رحیمـی،  و  شـیوا.  پروائـی،  و  مریـم.  مالئـی، 
.2۰-۳۷  :۴۹ توسـعه.  راهبـرد  فصلنامـه  بیـکاری. 

مدیریـت  فصلنامـه  فارغ التحصیـالن«.  بیـکاری  و  »آمـوزش   .۱۳۷۳ یـدهللا.  مهرعلیـزاده، 
.۶۳-۸2 دولتـی. 2۴: 

 

 



159
در میانه،

در حاشیه

پانویس ها

۱ -رجوع کنید به »این صندلی فروشی است.« در رادیو زمانه:

https://www.radiozamaneh.com/487645

2- رجوع کنید به »ده دلیل بحرانی شدن بازار کار تحصیل کرده ها« در خبرگزاری تسنیم.

۳ -رجـوع کنیـد بـه »دکتـر، مهنـدس بیـکار؛ بیـکاری دانشـگاهیان دو برابر بی سوادهاسـت.« 
در خبرگزاری تسـنیم:

https://www.tasnimnews.com/fa/
news/1396/05/11/1481372/10--دلیل-بحرانی-شدن-بازار-کار-تحصیلکرده
ها-5-4-میلیون-فارغ-التحصیل-بیکارند

اطالع رسـانی  جامـع  نظـام  خبـری  پایـگاه  در  تحصیل کرده هـا«  بیـکاری  بـزرگ؛  »بحـران  و 
اشـتغال:

http://www.jobportal.ir/Printable/Print.aspx?RID=1&In-
fo=1333

۴ - اگـر از گروهـی از مشـاغل بـا عنـوان مشـاغل پایین دسـت نـام می بـرم، قصـد فروانـگاری 
بـه  بلکـه  نـدارم؛  می آینـد،  حسـاب  بـه  پرزحمـت  مشـاغل  از  اغلـب  کـه  را  مشـاغل  ایـن 
بـا مشـاغل دارد و در  ارزش گذارانـه  ارجـاع دارم کـه مواجهـه ای  سلسـله مراتب اجتماعـی 
پیوسـتاری از برتـر تـا فروتـر، برخـی مشـاغل را بـر باالدسـت و برخـی دیگـر را بـر پایین دسـت 

اسـت.  نشـانده 

۵ -رجوع کنید به »در دانشگاه با هیچ مواجه هستیم.« در خبرگزاری ایسنا:

https://www.isna.ir/news/97102111087/-در-دانشگاه-با-هیچ-مواجه
هستیم

و »بازار کار کدام رشته های دانشگاهی در ایران سکه است؟« در خبر آن الین:
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https://www.khabaronline.ir/news/1287851/-بازار-کار-کدام-رشته
های-دانشگاهی-در-ایران-سکه-است

و »بیکارترین و پرکارترین تحصیل کردگان رشـته های دانشـگاهی ایران در چند سـال اخیر« 
در کنکور آن الین:

http://konkoronline.net/بیکارترین-و-پرکارترین-تحصیل کردگان-ر/

۶ - نگاه کنید به ویدئو این اقدام اعتراضی:

https://www.youtube.com/watch?v=3Dt6wkvR6-g

۷ - رجوع کنید به »دانشگاهی با کارکرد صفر« در پایگاه خبری جهان صنعت:

https://jahanesanat.ir/2331/دانشگاهی-با-کارکرد-صفر/

۸ - رجـوع کنیـد بـه »بسـیاری از جوانـان بـا مـدرک دکتـرا کولبـری می کننـد.« در خبرگـزاری 
ایسـنا:

https://www.isna.ir/news/96042715824/-بسیاری-از-جوانان-با-مدرک
دکتری-کولبری-می-کنند

و »فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد و دکترا کولبری می کنند.« در خبرگزاری برنا:

https://www.borna.news/-بخش-اجتماعی-4/593750-فارغ-التحصیالن
دکتری-کارشناسی-ارشد-کولبری-می-کنند-دانش-دانشگاهی-جوانان-الزم-است-
ولی-کافی-نیست-بیکاری-درصد-فارغ-التحصیالن-اقدامات-دولت-یازدهم-در-حوزه-
جوانان-هوشمندانه-بود

و »مصائب مهندس کولبر« در اقتصاد آن الین:

https://www.eghtesadonline.com/-3/321302-بخش-اقتصاد-کالن
مصائب-مهندس-کولبر

و »چند سوال درباره رفتگری که دکترا عمران دارد.« در خبرگزاری دنیای اقتصاد:
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https://donya-e-eqtesad.com/-بخش-سایت-خوان-62/3453318-چند
سوال-درباره-رفتگری-که-دکترای-عمران-دارد

و »فوق لیسانس فلسفه، سیمان خالی می کند.« در پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران:

https://www.jamaran.news/-بخش-بازنشر-59/715384-فوق-لیسانس
فلسفه-سیمان-خالی-میکند-ایالم-هنوز-در-شرایط-بحرانی-است

و »گفتگـو بـا پاکبـان معـروف این روزهـا؛ من یک رفتگرم، با مدرک فوق لیسـانس« در جامعه 
خبـری تحلیلی الف:

https://www.alef.ir/news/3960907177.html

و »پای حرف یک کارگر ساختمانی که مدرک دکتری دارد« در پایگاه خبر فوری:

https://www.khabarfoori.com/detail/270386/-پای-حرف های-یک
کارگر-ساختمانی-که-مدرک-دکترا-دارد--»سین جیم»-یک-آگهی-استخدام-دارد

و »پاکبان هنرمند یاسوجی با مدرک فوق لیسانس« در پایگاه خبری فریاد جنوب:

http://faryadejonoob.ir/-پاکبان-هنرمند-یاسوجی-با-مدرک-فوق
print=1?/لیسان

و موارد پرشمار دیگر که برای مشاهده شان کافیست سری در جامعه بچرخانیم.

۹ -همان. 

 ۱۰ -صبوحی، فرحناز. ۱۳۸۰. »بررسی و تحلیل علل بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی 
)دیدگاه هـای مدیـران بنگاه هـا، دانشـگاه ها و دانش آموختـگان«. وزارت علـوم، تحقیقـات و 

فنـاوری: مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالی.

۱۱ - سـوری، علـی. و حکمـت، رضـا. ک. ۱۳۸۴. بـازار کار فارغ التحصیـالن آمـوزش عالـی: 
.2۹-۴۸ فصلنامـه جمعیـت. ۵۱ و 2: 

- شـیری، محمـد. و محسـن خانی، زهـره. )۱۳۹۵(. »تفاوت هـای جنسـیتی در سـاختار   ۱2
اشـتغال تحصیل کردگان دانشـگاهی ایران ۱۳۹2-۱۳۸۴«. فصلنامه دانش انتظامی اسـتان 

یـزد. ۳،۱2: ۸۵-۹۷.
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۱۳-پورقاسـم، شـهال. ۱۳۸۱. »بررسـی وضعیـت و مشـکالت اشـتغال زنـان دارای تحصیـالت 
مـدرس:  تربیـت  دانشـگاه  ارشـد.  کارشناسـی  پایان نامـه  تهـران«.  شـهر  کار  جویـای  عالـی 

دانشـکده علـوم انسـانی.

۱۴ -همچنین رجوع کنید به »سهم زنان از اشتغال تنها ۱۹ درصد؛ مردان ۸۱ درصد.«:

https://www.isna.ir/news/98051306541/-سهم-زنان-از-اشتغال-تنها
-۱۹درصد-مردان-۸۱-درصد

و »نرخ بیکاری زنان، همچنان بیش از مردان«:

https://www.isna.ir/news/98012107901/-نرخ-بیکاری-زنان-همچنان
بیش-از-مردان

و »مشارکت اقتصادی مردان بیشتر از زنان است.« در خبرگزاری ایسنا:

https://www.isna.ir/news/98041910098/-مشارکت-اقتصادی-مردان
بیشتر-از-زنان-است

۱۵- رجوع کنید به پانویس ۱۱.

۱۶- بیگدلـی، مـژگان. و کرامتـی، محمدرضـا. و بـازرگان، عبـاس. ۱۳۹۱. »بررسـی رابطـه ی بین 
بـا وضعیـت اشـتغال دانش آموختـگان دانشـکده روان شناسـی و علـوم  رشـته ی تحصیلـی 

تربیتـی دانشـگاه تهـران«. فصلنامـه پژوهـش و برنامه ریـزی در آمـوزش عالـی، ۶۵: ۱۱۱-۳.

۱۷ - بختیـاری، صـادق. ۱۳۸2. »تحلیلـی از وضعیـت اشـتغال و بیـکاری فارغ التحصیـالن 
نظـام آمـوزش عالـی«. اولیـن همایـش اشـتغال و نظـام آموزش عالی کشـور، تهران: دانشـگاه 

تربیـت مـدرس.

۱۸ - مالئـی، مریـم. و پروائـی، شـیوا. و رحیمـی، کاظـم. ۱۳۹۶. توسـعه، تحصیـالت عالـی و 
بیـکاری. فصلنامـه راهبـرد توسـعه. ۴۹: 2۰-۳۷.

۱۹ -مهرعلیـزاده، یـدهللا. ۱۳۷۳. »آمـوزش و بیـکاری فارغ التحصیـالن«. فصلنامـه مدیریـت 
دولتـی. 2۴: ۶۳-۸2.
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2۰ - بیابانـی، جهانگیـر. ۱۳۸2. »بیـکاری فارغ التحصیـالن دانشـگاهی و بیـکاری سـاختاری«. 
فصلنامـه دیـن و ارتباطـات. 2۰: ۷-۳۶.

2۱ - عیسـی زاده، سـعید. و نظیـری، محمدکاظـم. و نائینـی، هـادی. ۱۳۹۶. »بررسـی تأثیـر 
عـدم تطبیـق مهـارت بـر نـرخ بیـکاری در ایـران«. فصلنامـه تحقیقاتـی مدل سـازی اقتصـادی. 

.۷۹-۱۰۸  :۳۰

بـا  جوانـان  آماده سـازی  کار:  بـازار  و  پـرورش  و  »آمـوزش   .۱۳۸2 نعمـت هللا.  -عزیـزی،   22
صالحیت هـا و مهارت هـای اساسـی«. فصلنامـه علـوم اجتماعـی و انسـانی دانشـگاه شـیراز. 

.۵۸-۷۰  :۳۹

2۳ -اکبری پـور، صفـدر. ۱۳۸۳. »نگاهـی بـه وضعیـت اشـتغال و بیـکاری فارغ التحصیـالن 
دانشـگاهی«. فصلنامـه کار و جامعـه. ۵۳: ۴۳-۶.

فارغ التحصیـالن  بیـکاری  بـر  موثـر  عوامـل  »بررسـی   .۱۳۸۸ علیرضـا.  صنعت خـواه،   -  2۴
.۵۸-۷۵  :۱۰۹ جامعـه.  و  کار  فصلنامـه  دانشـگاه ها«. 

2۵ - رجوع کنید به پانویس ۷.

2۶ -رجـوع کنیـد بـه »افسـردگی مهمتریـن اختـالل روانی امروز جامعه اسـت.« در خبرگزاری 
ایرنا:

https://www.irna.ir/news/83417864/-افسردگی-مهمترین-اختالل-روانی
امروز-جامعه-است

»از هر چهار ایرانی یک نفر دچار اختالالت روانی« در خبرگزاری مشرق  :

https://www.mashreghnews.ir/news/847346/-از-هر۴--ایرانی-یک
نفر-دچار-اختالالت-روانی

»آمار نگران کننده ی اختالالت روانی در ایران« در پایگاه خبری اقتصاد مردم:

http://www.eghtesademardom.com/fa/Main/Detail/4627/-آمار
نگران-کننده-اختالالت-روانی-در-ایران

 »وزارت بهداشت: خودکشی در ایران در حال افزایش است«. در رادیو زمانه:

https://www.radiozamaneh.com/464153
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بـه  را صرفـا  ازدواج  بـه  جوانـان  تمایـل  کاهـش  در  دخیـل  عوامـل  نمی تـوان  - اگرچـه   2۷
مسـئله ی بیـکاری محـدود کـرد؛ امـا نمی تـوان نقـش بیـکاری در تعمیـق ایـن مسـئله را نادید 
گرفـت. اخیـرا ایرنـا گـزارش کـرده اسـت کـه تمایـل بـه ازدواج در میـان جوانـان ایرانـی در 
دهـه ی جـاری، از سـال ۱۳۸۹ تاکنـون، کاهشـی ۴۰ درصـدی داشـته اسـت. رجـوع کنیـد بـه 

»ازدواج در کشـور ۴۰ درصـد کـم شـده اسـت.« در خبرگـزاری ایرنـا:

https://www.irna.ir/news/83794319/-ازدواج-در-کشور-۴۰-درصد-کم
شده-است

2۸ - رجـوع کنیـد بـه »هـراس از آینـده  بـدون کار؛ دغدغـه فارغ التحصیـالن پرشـمار« در 
پایـگاه خبـری شبسـتان:

http://www.shabestan.ir/detail/News/714985

2۹ - ایسنا چندی بعد این گزارش را حذف کرد؛ اما از آنجائیکه گزارش، بازتاب گسترده ای 
در دیگـر خبرگزاری هـا داشـت، بـرای مشـاهده ی آن بـه بازنشـر آن در خبرگـزاری فـرارو رجـوع 

کنید: »تشـکیل کمیته خودکشـی در دانشـگاه عالمه طباطبایی«:

https://fararu.com/fa/news/431866/-تشکیل-کمیته-خودکشی-در
دانشگاه-عالمه-طباطبایی

کتاب شناسی 

فارغ التحصیـالن  بیـکاری  و  اشـتغال  وضعیـت  بـه  »نگاهـی   .۱۳۸۳ صفـدر.  اکبری پـور، 
.۴۳-۶  :۵۳ جامعـه.  و  کار  فصلنامـه  دانشـگاهی«. 

بختیـاری، صـادق. ۱۳۸2. »تحلیلـی از وضعیـت اشـتغال و بیـکاری فارغ التحصیـالن نظـام 
دانشـگاه  تهـران:  عالـی کشـور،  آمـوزش  نظـام  و  اشـتغال  اولیـن همایـش  عالـی«.  آمـوزش 

مـدرس. تربیـت 

سـاختاری«.  بیـکاری  و  دانشـگاهی  فارغ التحصیـالن  »بیـکاری   .۱۳۸2 جهانگیـر.  بیابانـی، 
.۷-۳۶  :2۰ ارتباطـات.  و  دیـن  فصلنامـه 

بیگدلـی، مـژگان. و کرامتـی، محمدرضـا. و بـازرگان، عبـاس. ۱۳۹۱. »بررسـی رابطـه ی بیـن 
بـا وضعیـت اشـتغال دانش آموختـگان دانشـکده روان شناسـی و علـوم  رشـته ی تحصیلـی 

تربیتـی دانشـگاه تهـران«. فصلنامـه پژوهـش و برنامه ریـزی در آمـوزش عالـی.
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پورقاسـم، شـهال. ۱۳۸۱. »بررسـی وضعیت و مشـکالت اشـتغال زنان دارای تحصیالت عالی 
جویـای کار شـهر تهـران«. پایان نامـه کارشناسـی ارشـد. دانشـگاه تربیـت مـدرس: دانشـکده 

علوم انسـانی.

سـوری، علی. و حکمت، رضا. ک. ۱۳۸۴. بازار کار فارغ التحصیالن آموزش عالی: فصلنامه 
جمعیت. ۵۱ و 2: 2۹-۴۸.

شـیری، محمـد. و محسـن خانی، زهـره. ۱۳۹۵. »تفاوت هـای جنسـیتی در سـاختار اشـتغال 
تحصیل کـردگان دانشـگاهی ایـران ۱۳۹2-۱۳۸۴«. فصلنامـه دانـش انتظامـی اسـتان یـزد. 

.۸۵-۹۷  :۳،۱2

صبوحـی، فرحنـاز. ۱۳۸۰، »بررسـی و تحلیـل علـل بیـکاری دانش آموختـگان آمـوزش عالـی 
)دیدگاه هـای مدیـران بنگاه هـا، دانشـگاه ها و دانش آموختـگان«. وزارت علـوم، تحقیقـات و 

فنـاوری: مؤسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی.

فارغ التحصیـالن  بیـکاری  بـر  موثـر  عوامـل  »بررسـی   .۱۳۸۸ علیرضـا.  صنعت خـواه، 
.۵۸-۷۵  :۱۰۹ جامعـه.  و  کار  فصلنامـه  دانشـگاه ها«. 

عزیزی، نعمت هللا. ۱۳۸2. »آموزش و پرورش و بازار کار: آماده سازی جوانان با صالحیت ها 
و مهارت های اساسی«. فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. ۳۹: ۵۸-۷۰.

عیسـی زاده، سـعید. و نظیـری، محمدکاظـم. و نائینـی، هـادی. ۱۳۹۶. »بررسـی تأثیـر عـدم 
تطبیـق مهـارت بـر نـرخ بیـکاری در ایـران«. فصلنامـه تحقیقاتـی مدل سـازی اقتصـادی. ۳۰: 

.۷۹-۱۰۸

مالئی، مریم. و پروائی، شـیوا. و رحیمی، کاظم. ۱۳۹۶. توسـعه، تحصیالت عالی و بیکاری. 
فصلنامه راهبرد توسعه. ۴۹: 2۰-۳۷.

مدیریـت  فصلنامـه  فارغ التحصیـالن«.  بیـکاری  و  »آمـوزش   .۱۳۷۳ یـدهللا.  مهرعلیـزاده، 
 .۶۳-۸2  :2۴ دولتـی. 



166
در میانه،
 در حاشیه



167
در میانه،

در حاشیه

زاغه ها و جمعیت های »نامرئی« نئولیبرالیسم

ایمان گنجی

چکیـده: شـیوع ویـروس جدیـد کرونـا بـه روشـنی نشـان داده کـه حکومت هـا چـه 
پیشـتر و چـه در مدیریـت کنونـی بحـران، هنـگام کمک رسـانی، امـداد، توجـه و ارائـۀ 
انتخـاب و تبعیـض می زننـد.  بـه  بـه گروه هـای جمعیتـی مختلـف دسـت  خدمـات 
موقعیـت حاشـیه ای آن دسـت گروه هـای جمعیتـی کـه دهه هـا بـه حاشـیه رانـده 
شـده انـد،  اکنـون بیـش از پیـش برجسـته شـده اسـت. یـک گـروه جمعیتـی طبقاتـی 
کـه فـارغ از مرزهـای جنسـیت، قومیـت و ملیـت، نمـاد بـارز ایـن به حاشـیه راندن 

هسـتند. زاغه نشـین ها  اسـت، 

بـا بیمـاری همـه گیـر کوویـد۱۹، یـک میلیـارد انسـان در زاغه هـای سرتاسـر جهـان، 
بـرای  امـا معنـای خطـر جـدی  گرفتنـد.  قـرار  بقیـه  از  در معـرض خطـری جدی تـر 
اجتماع هایـی کـه حکومت هـا آنهـا را »نامرئـی« می خواهنـد و نامرئی شـان می کننـد، 

بـا خطـر جـدی بـرای هـر اجتمـاع دیگـری فـرق دارد.

و  پیترماریتزبـورگ  دوربـان،   در  جنوبـی  آفریقـای  زاغه نشـین های  نمونـه،  بـرای 
کیـپ تـاون تجلـی ایـن خطـر بـارز بودنـد. از یـک سـو، همـان طـور کـه یـک عضـو 
برجسـته جنبـش زاغه نشـین ها )Abahlali basemjondolo( دربـارۀ خطـر کووید 
مطرودنـد...  همیشـه  »فقیـران  می گویـد:  جنوبـی  آفریقـای  حلبی آبادهـای  در   ۱۹
رئیس جمهـوری می گویـد مـا بایـد در خانه هایمـان بمانیـم و فاصله گیـری اجتماعـی 
کنیـم و دسـت هایمان را بشـوییم. ایـن رویکـرد پیش فـرض می گیـرد کـه همـه بـه 
خانـه امـن و خدمـات دسترسـی دارنـد. امـا پـس فقیـران چـه کـه اصـالً بـه بهداشـت 
و آب پاکیـزه دسترسـی ندارنـد؟« یـا بـه گفتـۀ یکـی از زنـان رهبـر جنبـش، »با ما مثل 
حیوانـات برخـورد می شـود، نـه انسـان... در زاغه هـا خانواده هـای پرجمعیـت زیـادی 
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در خانه حلبی هایی با فاصله سـه متر در سـه متر زندگی می کنند ... سرتاسـر یک 
اجتمـاع می توانـد بـا آمـدن ویـروس کرونـا بـه اینجـا نابـود شـود.«۱ 

از سوی دیگر، با اینکه زاغه نشین های آفریقای جنوبی در معرض کرونا قرار دارند، 
حکومـت در حـال حمله کـردن بـه سـکونت گاه های آنهـا بـرای تخلیـه اجباری شـان 
اسـت و زاغه نشـین ها بایـد در برابـر ایـن تعدی هـا مقاومـت کننـد. در آخریـن مـورد 
۱۰ آوریـل، بنـا بـه گـزارش جنبـش زاغه نشـین ها، نیروهـای حکومتـی مسـلح بـه دو 
سـکونت گاه حملـه کردنـد و 2۹ عضـو زن جنبـش کـه در برابـر ایـن حملـه اعتـراض 
بـرای جلوگیـری از شـیوع  اتهـام نقـض قوانیـن فاصله گیـری اجتماعـی  بـه  کردنـد، 

کرونـا دسـتگیر شـدند.2

زاغه و حاشیه

زاغه،  محصولی از توسـعۀ شـتاب ناک و ناموزون شهرنشـینی، هر دو معنای حاشـیه 
را در خود جمع کرده اسـت.

از یک سـو، زاغه ها عموماً در حاشـیۀ جغرافیایی سـر برمی آورند: حاشـیۀ شـهرهای 
نیـز  و  و غیـره،  نایروبـی  بمبئـی، قاهـره،  بـزرگ و مرکزهـای کالن شـهری همچـون 
در سـرزمین های حاشـیه ای و مرزنشـین کشـوری مثـل ایـران کـه مناطـق مـرزی اش 

هسـتند. اقلیت نشـین 

نشـانگر  می آینـد،  پدیـد  شـهرها  مرکـز  در  زاغه هـا  وقتـی  حتـی  دیگـر،  سـوی  از 
به حاشیه رانده شـدن طبقاتـی انـد ـــ خـواه هـر شـکاف تبعیض آمیـز دیگـری )قومـی ـــ 

باشـد. کـرده  تشـدید  را  به حاشـیه راندن  فرآینـد  ایـن  دینـی(  جنسـیتی،  ملـی، 

زاغه یک پویشمندی دوگانۀ دیگر را نیز در خود جای داده است.

از یـک طـرف، زاغـه بـه عنـوان یکـی از معلول هـای اقتصـاد سـرمایه داری  جهانـی ، 
پدیده ای مربوط به جهانی شـدن اسـت. از نگاهی کل گرا ، زاغه ها در حاشـیۀ نظام 
اقتصـاد جهانـی پررنگ تـر هسـتند؛ یعنـی در کشـورهایی کـه بنا به تقسـیم بندی های 
مـدرن و معاصـر، یـا در میـان کشـورهای »جهـان سـوم« ـــ مودبانه تـر آن، »در حـال 
آمـار  بـه آخریـن  بنـا  یـا در میـان کشـورهای »جنـوب جهـان«.  ـــ هسـتند  توسـعه« 

سـازمان ملـل۳، بیـش از یـک میلیـارد نفـر در جهـان در زاغه هـا زندگـی می کننـد.

۸۰درصـد ایـن زاغه نشـین ها بـه سـه منطقـه تعلـق دارنـد: آسـیای شـرقی و جنـوب 
شـرقی )۳۷۰ میلیـون نفـر(؛ آفریقـای سـیاه )2۳۸ میلیـون نفـر( و مرکـز و جنـوب 
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آسـیا )22۷ میلیـون نفـر(.

از طـرف دیگـر، هـر کشـور خاصـی حاشـیه ها و در نتیجـه، زاغه هـای خـود را تولیـد 
می کنـد و ایـن فرآیندهـای به حاشـیه راندن در هـر بسـتر محلـی خـاص متفاوت انـد. 
زاغه هـا محـل سـکونت کسـانی هسـتند کـه »فقیـران شـهری« خوانـده می شـوند.

را  زاغه هـا  نیـز  آمریکایـی  ـــ  هلنـدی  انتقـادی  جامعه شـناس  ساسـن،  ساسـکیا 
حاصـل »بیرون رانـدن جمعیت هـا در لبه هـای سیسـتمی«، کـه تعریـف دیگـری از 
بـرای  »بیرون رانـده«  لفـظ  از  »مـن  می نویسـد:  و  می دانـد  اسـت،  به حاشـیه راندن 
اشـاره بـه گسـتره ای از شـرایط اسـتفاده می کنـم. آنهـا شـامل شـمار رو بـه افزایـش 
افـراد بسـیار فقیـر می شـوند،  آوارگان سـاکن در کشـورهای فقیـر کـه در اردوگاه هـای 
اقلیت شـده ها  انـد،  شـده  ذخیـره  انبـار  در  انـگار  پناهجویـی  غیررسـمی  و  رسـمی 
انـد،  انباشـته  را  زندان هـا  کـه  ثروتمنـد  کشـورهای  در  تحت تعقیب قرارگرفته هـا  و 
کارگرانی که بدن هایشـان در کار تخریب می شـود و در سـنی که هنوز خیلی جوان 
بـا بدن هـای توانایـی کـه گتوهـا و  هسـتند، ازکارمـی افتنـد، و جمعیت هـای مـازاد 

انـد.«۴ زاغه هـا را انباشـته 

سیارۀ زاغه ها

بـه کسـانی گفتـه می شـود کـه »بـه مسـکن  زاغه نشـین در تعریـف سـازمان ملـل 
مناسـب، آب امن و بهداشـت« دسترسـی ندارند و در سـکونت گاه هایی »پرازدحام 
و بـدون خدمـات« زندگـی می کننـد کـه »عمومـاً بـر زمین هـای حاشـیه ای و خطرنـاک 
آنهـا  بـه زاغه هـا باعـث می شـود کـه سـاکنان  انـد«. نبـود خدمات رسـانی  بنـا شـده 
بپردازنـد«، »زباله هایشـان جمـع آوری نشـود و در  تمیـز قیمـت گزافـی  »بـرای آب 
عوض دور و برشـان را فرابگیرد و بر فعالیت ها و سـالمت آنها به ویژه کودکان شـان 

تأثیـر بگـذارد.«

ایـن تعریـف بـه نخسـتین گـزارش جامـع سـازمان ملـل )2۰۰۳(۵دربـارۀ زاغه نشـینی 
و فقیـران شـهری در سرتاسـر جهـان بازمی گـردد کـه بیـش از یک صـد پژوهشـگر 
۹۰ درصـد جمعیـت  مـورد  در  آن  یافته هـای  ادعـا شـد  و  آن مشـارکت کردنـد  در 
زاغه هـا  در  جهـان  یک سـوم جمعیـت شهرنشـین  زمـان  آن  اسـت.  جهـان صـادق 
می زیسـتند، امـا هنـوز اندکـی بیـش از نیمـی از جمعیـت جهـان، روستانشـین بودند.

بنـا بـه آخریـن آمـار سـازمان ملـل، از 2۰۰۷ بـه ایـن سـو نیـم بیشـتر جمعیـت جهـان 
شهرنشـین شـده انـد. جمعیـت جهـان اکنـون هفـت میلیـارد و ۷۷۸ میلیـون نفـر 
اسـت. نـرخ رشـد جمعیـت جهـان در 2۰۱۸، ۱,۱ درصـد بـود. تـا 2۰۳۰، بنـا بـه تخمین  
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نفـر،  میلیـارد   ۵,۱ زمـان،  آن  یعنـی  جهـان،  جمعیـت  درصـد   ۶۰ ملـل۶،  سـازمان 
شهرنشـین هسـتند و اگر درصد زاغه نشـینی همچون امروز باشـد، ۱,۷ میلیارد نفر 
زاغه نشـین خواهنـد شـد. امـا طبـق پیش بینـی سـازمان ملـل، شـمار زاغه نشـین ها از 

ایـن هـم بیشـتر و بـه 2 میلیـارد خواهـد رسـید. ۷

با وجود این، 2۸ اسـفند ۱۳۹۷،  یونسـکو در گزارشـی دربارۀ وضعیت آب در جهان 
اعالم کرد که 2,۱ میلیارد تن همین حاال دسترسـی آسـان به آب آشـامیدنی پاکیزه 

ندارند ــ  یکی از مشـخصات تعریف عملی سـازمان ملل از زاغه. ۸

گسترش زاغه ها در جنوب جهان به دو پویشمندی جهانی بازمی گردد:

نخسـت، جهانی شـدن الگوی حکومت داری مبتنی بر توسـعۀ سـرمایه داری در تمام 
کشـورهای جهـان )بـه لطـف صنـدوق بین المللـی پـول و بانـک جهانـی( و بدل شـدن 
فرم سیاسـی دولت ــ ملت مدرن به فرم کلی و طبیعی سازی شـده ی سیاسـی. شـمار 
در  دولـت  بـه ۱۹۳  اکتبـر ۱۹۴۵  در  دولـت   ۵۱ از  ملـل  دولت هـای عضـو سـازمان 
آوریـل 2۰2۰ رسـیده اسـت. امـا زاغـه پدیـده ای اسـت کـه از ابتـدای شهرنشـینی و 
شـکل گیری دولـت مـدرن وجـود داشـته و کشـورهای کنونـی در شـمال جهـان بـا آن 
دسـت بـه گریبـان بـوده انـد. رمان هـای چارلـز دیکنـز پیرامـون وضعیـت زاغه هـا در 
بریتانیای در حال صنعتی شـدن در خاطر تمام ما هسـتند. در دوران اسـتعمار هم 

استعمارشـدگان قـرن بیسـتمی در زاغه هـا محصـور می شـدند.

از  بـا صنعتی زدایـی هرچه بیشـتر  جهـان  جنـوب  در  تولیـد صنعتـی  افزایـش  دوم، 
کشـورهای توسـعه یافته کـه بـه قـول اسـالوی ژیـژک، »سـویۀ تاریـک تولیـد جهانـی« 
ـــ بیـگاری، آلودگـی زیسـت محیطی، و افزایـش زاغه نشـینی و حاشیه نشـینی ـــ را بـه 

کشـورهای درحـال توسـعه صـادر کردنـد.

امـا ایـن پویشـمندی  هـای سـاختاری جهانـی، همـۀ ماجـرا یـا حتـی قسـمت مهـم آن 
نیسـت. بـه عـالوه نبایـد تصـور کـرد کـه گرایش هـای جهان شـمول دیگـری همچـون 
پیشـرفت  خاطـر  بـه  جنـوب  کشـورهای  در  ویـژه  بـه  جمعیـت  تصاعـدی  افزایـش 
پزشـکی یـا صنعتی سـازی گسـترده بـا وجـود کمبـود منابـع، مشـکل اصلـی اسـت.

بنـا بـه نخسـتین گـزارش »کلـوب رم« کـه اکنـون گروهـی از سیاسـتمداران رده بـاال، 
رهبران سـابق و فعلی، مقام های پیشـین و فعلی سـازمان ملل، رهبران کسـب و کار 
و غیره را شـامل می شـود، »حدود رشـد بشـر«۹ چنین چشـم اندازی داشـت. گروهی 
از »دانشـمندان« اروپایـی و آمریکایـی حـول یـک سـرمایه دار صنعتـی ایتالیایـی گـرد 
آمدنـد و همگـی دغدغـۀ »آینـدۀ بشـر« را داشـتند. آنهـا بـا اسـتفاده از روش شناسـی  
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رایج آن زمان، »تحلیل دینامیک سیسـتم« رشـد تصاعدی جمعیت و میزان غذا و 
صنعتی سـازی و شهری سـازی و زمیـن مـورد نیـاز بـرای ایـن جمعیـت را تخمیـن زدنـد 

و رشـد جمعیـت را عامـل آینـدۀ تـار بشـریت توصیـف کردند.۱۰

فصـل »ماهیـت رشـد تصاعـدی«  در گـزارش کلـوب رم بـا یـک نقـل قـول قدیمـی 
آغـاز می شـود: »مـردم در حـال حاضـر  باسـتانی چینـی  فـی زی، فیلسـوف  از هـان 
فکـر می کننـد پنـج پسـر بیـش از حـد زیـاد نیسـت و هـر پسـر هـم پنـج پسـر دارد و 
قبـل مـرگ پدربزرگ شـان 2۵ وارث بـه وجـود آمـده اسـت. بنابرایـن آدم هـا بیشـتر 

دریافـت می کننـد«. انـدک  و  کار می کننـد  کمتـر؛ سـخت  ثـروت  و  می شـوند 

این نظرگاه خطرناک مالتوسی ها است که تصور می کنند افزایش جمعیت ضرورتاً 
در برابـر بهبـود معنـادار اجتماعـی مانـع ایجـاد می کنـد. ایـن ایـده بـه تقسـیم بندی 
جمعیـت راه می بـرد و گروهـی را »جمعیـت مـازاد« لقـب می دهـد. مالتـوس خـود 
از مخالفـان قوانیـن حامـی فقـرا در بریتانیـا بـود و کسـانی کـه بعدتـر تحـت تأثیـر او 
قـرار گرفتنـد، بـه سـراغ ایـدۀ تکامـل اجتماعـی )الگوبرداری شـده از تکامـل طبیعـی 
دارویـن، یکـی از کسـانی کـه تحـت تأثیـر مالتـوس بـود( و سیاسـت های به سـازی 

نـژادی و بـه حاشـیه رانـدن بـه اصـالح »جمعیـت مـازاد« رفتنـد.۱۱

مارکـس و انگلـس از مخالفـان سرسـخت ایده هـای مالتوسـی بودنـد و بـه درسـتی 
اسـتدالل می کردنـد آنچـه مالتـوس فشـار جمعیـت بـر ابزار تولیـد می فهمد، در واقع 
فشـار ابـزار تولیـد و انحصـار بـر آن جمعیـت اسـت. نقـل قـول بـاال از هـان فی زی هم 
کارکـردش تنهـا رازواره سـازی فرآینـد کار و تولیـد اسـت کـه درآمـد کمتـر کارگـران را 
بـه شـمار بیشـتر آنهـا مرتبـط می کنـد و از نظـر تاریخـی دسـت کارفرمـا را بـرای سـوء 

اسـتفاده از ارتـش ذخیـره صنعتـی بـاز گذاشـته اسـت.

مسئولیت دولت های ملی

دولت هـای ملـی بـه عنـوان بخـش مهمـی از صاحبـان ابـزار تولیـد کـه بـا دیگـر بخـش 
صاحبـان ـــ سـرمایه دارها ـــ از نظرتاریخـی هم دسـت بـوده انـد، در هـر قلمـروی ملـی 

خـاص، مقصـران اصلـی افزایـش زاغه نشـینی هسـتند.

گـزارش 2۰۰۳ سـازمان ملـل نیـز دقیقـاً بـه ایـن نکتـه ذیـل »شکسـت حکمرانـی« 
اشـاره می کنـد: »زاغه هـا را بایـد نتیجـه شکسـت سیاسـت ها و قوانیـن و نظام هـای 

تحویـل مسـکن و نیـز شکسـت سیاسـت های ملـی و شـهری دانسـت.«

زاغه هـا«  »سـیاره  کتـاب  کـه  آمریکایـی  مارکسیسـت  متفکـر  دیویـس،  مایـک 
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بـه  از آن  آغـاز می کنـد، در فصلـی  بـه گـزارش 2۰۰۳ سـازمان ملـل  بـا اشـاره  را   ۱2

دولت هـای  ابتکارعمل هـای  بـه  اشـاره  بـا  دیویـس  دولت هـا« می پـردازد.  »خیانـت 
بـرای  اسـتقالل  ضداسـتعماری  جنبش هـای  از  پـس  ملی گـرا  و  سوسیالیسـت 
ـــ دولت هایـی کـه بـه دالیـل مختلـف شکسـت خوردنـد  رفـع مشـکل زاغه نشـینی 
ـــ می نویسـد: »زاغـه آینـدۀ محتـوم شهرنشـینی نبـود.« یـک مثـال بـارز کوبـا اسـت 
کـه آن هـم از دهـه ۱۹۹۰ و بـا فروپاشـی شـوروی نتوانسـت برنامـه تأمیـن همگانـی 

دهـد. ادامـه  تناسـب جمعیـت اش  بـه  را  مسـکن 

مسـکن  ارائـۀ  بـرای  تـالش  تجربه هـای  تاریخـی،  معـدود  مثال هـای  ایـن  از  فـارغ 
همگانـی در جنـوب جهانـی انـدک بـوده انـد. اگرچـه غارت گـری در بنیـان هـر دولـت 
دولت هـا  برخـی  کـه  شـد  باعـث  غارت گـری  ایـن  درجـۀ  در  تفـاوت  اسـت،  مدرنـی 
بـه مسـکن فقـرای شـهری روزافـزون  خـود نداشـته باشـند. اکثریـت  کاری  اساسـاً 
بیسـتم  قـرن  دوم  نیمـۀ  در  جهانـی  جنـوب  در  زاغه نشـینی  بـه  منجـر  فرآیندهـای 
امـا، بـه گواهـی بررسـی تاریخـی مایـک دیویـس، حاصـل جنگ هـای داخلـی و بیـن 
دولتـی و تنش هـای فرقـه ای بـود، نـه حاصـل توسـعۀ اقتصـادی اعجـاز برانگیـزی کـه 

محصـول فرعـی ضـروری اش زاغـه اسـت.

در  ادغام شـان  و  دولت هـا  ایـن  از  بسـیاری  خارجـی  وابسـتگی  دیگـر،   دلیـل  یـک 
دهـۀ  از  کـه  سـاختاری  اصـالح  برنامه هـای  بـود.  جهانی سازی شـده  سـرمایه داری 
عنـوان  بـه  پـول،  بین المللـی  صنـدوق  و  جهانـی  بانـک  توصیـۀ  بـا  بعـد  بـه   ۷۰
بـه  همیشـه  می شـد،   تحمیـل  »توسـعه«  وام هـای  ازای  در  عملـی  ضمانت هـای 
نفـع کوچک سـازی مداخلـۀ دولتـی در مسـکن و خصوصی سـازی آن جهت گیـری 

می کردنـد.

زاغه هـا رفتنـد:  بـا  برخـورد  بـرای  بـه سـراغ سیاسـت های دیگـری  دولت هـا کم کـم 
آنهـا. نامرئی کـردن 

در  سـربرآورده  زاغه هـای  تخریـب  نامرئی کـردن،  عملـی  سیاسـت  مهم تریـن 
ایـن  جمعیت هـای  اجبـاری  انتقـال  شـهرها،  مرکـز  ماننـد  »قیمتـی«  زمین هـای 
بـود. بـه حومـۀ شـهرها  و فرستادن شـان  آنهـا  و درهم شکسـتن مقاومـت  زاغه هـا 

سیاسـت  چشـم انداز  رانـدن،  حاشـیه  بـه  بیشـتر  چـه  هـر  و  نامرئی کـردن  هنـوز 
کرونـا. شـیوع  دوران  در  حتـی  اسـت؛  جهـان  نقطه هـای  از  بسـیاری  در  دولتـی 

زاغه هـا گاه تـا ده هـا برابـر متوسـط کالن شـهر نزدیک شـان تراکـم جمعیـت دارنـد 
و اپیدمی هـا بـه سـرعت در آنهـا گسـترش می یابنـد. بسـیاری از زاغه نشـین ها بـه 



173
در میانه،

در حاشیه

خاطـر عـدم دسترسـی بـه امکانـات بهداشـتی پیشـاپیش بـه بیماری هـای زمینـه ای 
دچـار هسـتند و عالئمـی مثـل سـردرد و سـرفه و تـب را آن قـدر جـدی نمی گیرنـد 

کـه دیگـر طبقـات شهرنشـین بـا سـالمت بهتـر.

اما همان طور که نویسندگان »نیویورک تایمز« می نویسند:

نخبـگان  بی توجهـی  زاغه هـا،  در  پندمی هـا  شـیوع  تسـهیل  در  عامـل  »مهم تریـن 
از شـیوع  پیـش  بتـوان  بـه سـختی  آنهـا اسـت.  بـه جمعیت هـای سـاکن  حکومتـی 
پندمـی در زاغه هـا، تالشـی حکومتـی در جهـت پیشـگیری از آن را دیـد. بـرای نمونه، 

دسترسـی بـه تسـت کرونـا بسـیار محـدود اسـت«.۱۳

جمهوری اسالمی و زاغه ها

همـان  حاشیه نشـینی،  و  زاغـه   قبـال  در  اسـالمی  جمهـوری  حکومتـی  سیاسـت 
نامرئی سـازی اسـت. تبلور این سیاسـت را می توان در برخورد دولت های جمهوری 
بـار دولـت اول  یافـت. یـک  اتوبـان چمـران تهـران  بـا زاغـه  هـای حاشـیۀ  اسـالمی 
اصالحـات خاتمـی کـه هنـگام برگـزاری اجـالس سـران اسـالمی ایـن حاشـیه در مرکز 
شـهر را بـا برزنـت و پارچـه آبی رنـگ پوشـاند و یـک بـار هـم دولـت دوم عدالـت ورز 
احمدی نـژاد کـه بـه روشـی مشـابه آن را از نظـر مهمانـان اجـالس کشـورهای عـدم 

تعهـد یـک سـال پـس از انقـالب فقـرای شـهری در »بهـار عربـی« مخفـی کـرد.۱۴

از  می گـذرد.  چـه  دقیقـاً  ایـران  زاغه هـای  در  نیسـت  مشـخص  کرونـا،  شـیوع  بـا 
و  می آیـد،  بیـرون  اندک تـری  خبرهـای  همیشـه  حاشـیه ای  اسـتان های  زاغه هـای 
و  هشـدار  آمـده،  بیـرون  مرکزی تـر  اسـتان های  و  تهـران  زاغه هـای  دربـارۀ  آنچـه 

اسـت. اخطـار 

در همان ابتدای شیوع گستردۀ کرونا، شش سازمان غیردولتی حمایت از کودکان 
کار در منطقه ۱2 تهران )شـامل بازار تهران و میدان شـوش(، در نامۀ مشـترکی به 
وزیر بهداشـت، خواسـتار توجه وزارت بهداشـت به سـاکنان این منطقه پرجمعیت 
و سـاکنان آسـب پذیر محالت آن در پپیشـگیری از شـیوع ویروس کرونا شـدند. این 
سـازمان ها اسـتدالل کـرده بودنـد کـه تراکـم جمعیتـی بـاال در ایـن منطقـه، شـرایط 
اقتصـادی نامناسـب خانواده هـا و کمبـود و گرانـی امکانـات بهداشـتی، دسترسـی 
محـدود بـه منابـع اطالعاتـی موثـق، مشـکالت تغذیـه ای و ضعـف جسـمانی، آمـار 
بـاالی اشـتغال کـودکان )زباله گـردی، دست فروشـی، کار در کارگاه هـای زیرزمینـی( 
در سـطح  آن  گسـترش  و  منطقـه  ایـن  در  کرونـا  ویـروس  شـیوع  بـرای  را  شـرایط 

وسـیع تر فراهـم کـرده اسـت.۱۵
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شـرایطی کـه آنهـا توصیـف می کننـد، نشـانه هـای یـک مشـکل سـاختاری و قدیمـی 
ایـن مشـکل سـاختاری، یـک  بـر آن افکنـده و  تـازه ای  اسـت کـه کوویـد ۱۹ پرتـوی 

مشـکل حاکمیتـی اسـت.

زاغه در ایران: آمار و تعریف

اسـت،   کـرده  پژوهـش خـود جمـع آوری  در  دیویـس  مایـک  کـه  آمـاری  اسـاس  بـر 
2۰۰۳ میـالدی ۴۴,2 درصـد جمعیـت شهرنشـین ایـران، یعنـی 2۰,۴ میلیـون تـن در 
زاغه هـا زندگـی می کردنـد. ایـران در رده بنـدی کشـورهای دارای بیشـترین جمعیـت 
سـوی  از  دیگـری  رده بنـدی  اسـاس  بـر  داشـت.  قـرار  هشـتم  ردۀ  در  زاغه نشـین، 
بانـک جهانـی در 2۰۰۵،  ۳۰,۳ درصـد جمعیـت شهرنشـین ایـران در زاغه هـا زندگـی 

می کردنـد.۱۶

بنـا بـه آمـار رسـمی از خـود ایـران کـه گاه و بیـگاه اعـالم می شـود، دسـت کـم یـک 
سـوم جمعیـت شهرنشـین ۱۷ نزدیـک بـه همـان ۳۰ درصـد ـــ زاغه نشـین هسـتند.

آمـار امـا دقیـق نیسـت و بیـن ۱۱ تـا ۱۹ میلیـون تـن تخمیـن زده می شـود ۱۸. ۱۸ تیـر 
۱۳۹۸ سـعیدرضا جندقیان، معاون امور دهیاری سـازمان شـهرداری ها و دهیاری ها 
آمـار واقعـی تعـداد حاشـیه نشـینان ایـران را ۱۶ میلیـون تـن ـــ یـک پنجـم جمعیـت 

ایـران ـــ اعـالم کرد.۱۹

تعریف رسمی زاغه در ایران دو گروه کلی برای زاغه ها قائل می شود:

یـک، بافـت فرسـودۀ شـهری کـه سـه خصیصـۀ کلـی دارد و بنـا بـه شـرایط، یـک یـا 
دو خصیصـۀ زیـر یـک منطقـه را جـزو بافـت فرسـوده می کنـد: ۱( تقسـیم بندی های 
خـرد زمیـن، یعنـی بیـش از ۵۰ درصـد مسـاحت منطقـه بـه زمین هـای کمتـر از 2۰۰ 
متر تقسـیم شـده باشـد؛ 2( عدم دسترسـی،  یعنی خیابان ها و کوچه های با عرض 
کمتـر از شـش متـر بیـش از ۵۰ درصـد کل خیابان هـا و کوچه هـا باشـند؛ ۳( عـدم 
اسـتحکام، یعنـی بیـش از ۵۰ درصـد سـاختمان های منطقـه غیرمسـتحکم باشـند.

سـاماندهی  و  توانمندسـازی  »سـند  بـه  بنـا  کـه  غیررسـمی،  سـکونت گاه های  دو، 
دارد: را  زیـر  مشـخصات   )۱۳۸2( غیررسـمی«2۰  سـکونتگاه های 

بـه دليـل  »۱( مسكن سـازی شـتاب زده توسـط اسـتفاده كنندگان آن هـا كـه عمدتـاً 
شهرسـازی  رسـمی  برنامه ريـزی  از  نكـردن  تبعيـت  و  سـاختمان  پروانـه  نداشـتن 
مجموعـه ای نابسـامان بـه وجـود آورده انـد، 2( پيوسـتگی عملكـردی بـا شـهر اصلـی 
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 )۳ فقيـر،  و  درآمـد  كـم  عمدتـاً  اقشـار  از  تجمعـی  بـا  آن  از  كالبـدی  گسسـت  و 
محيطـی بـا كيفيـت پاييـن زندگـی و كمبـود شـديد خدمـات و زيربناهـای شـهری و 

جمعيتـی.« بـاالی  تراكـم 

سیاسـت  زمـان،  آن  تـا  کـه  می کنـد  اعتـراف   ۱۳۸2 سـال  در  توانمندسـازی  سـند 
مشـخصی بـرای رسـیدگی بـه ایـن زاغه هـا وجـود نداشـته و تهیـۀ ایـن سـند بـه خاطـر 
پاسـخ بـه آن ضـرورت اسـت. بـا ایـن حـال، هیـچ دولتـی بـه واقـع ایـن سـند مبتنی بر 

بـازار آزاد را هـم پیگیـری نکـرد.

طبقه و تبعیض

در جریـان انقـالب ۵۷ و سـال های ابتدایـی آن زاغه نشـینی افزایـش یافـت، امـا ایـن 
افزایـش را بایـد شـکلی از تـالش فقیـران شـهری بـرای دسـتیابی بـه »حـق شـهر« 
فهمیـد. در مـورد ایـن پدیـده، آصـف بیـات می نویسـد: »وقتـی انقالبی هـا در حـال 
تظاهـرات در خیابان هـای شـهرهای بـزرگ بودنـد، فقیرترین هـا مشـغول گسـترش 
از  بیشـتری  میـزان هـر چـه  و )سوء(توسـعه دادن  اجتماع هایشـان  بـر  کنترل شـان 

زمیـن شـهری بودنـد«. در سـال های بعـد،  ایـن فقیرترین هـا عقـب رانـده شـدند.

بـر  مبتنـی  راه حل هـای  علی رغـم  اسـالمی  جمهـوری   ۱۳۸2 توانمندسـازی  سـند 
بـه خصیصـه طبقاتـی اقتصـاد سیاسـی  بـازارش، در یـک توصیـف درسـت تلویحـاً 
اسـت  فقـر  از  جلـوه ای  چنـد  هـر  سـكونتگاه ها  »اين گونـه  می کنـد:  اشـاره  زاغـه 
نيـز  رسـمی  بـازار  و  دولتـی  سياسـت های  نارسـايی های  و  كاسـتی ها  بازتـاب  امـا 

» می شـوند.  محسـوب 

بـه حاشـیه رانـده می شـوند،  کارگـران  بـه لحـاظ طبقاتـی  جمعیت هـای زاغه نشـین 
موقـت و متزلـزل و فصلـی بـوده،  از دسترسـی بـه خدمـات اولیـه شـهری و بسـیاری 
خدمـات دولتـی از جملـه بهداشـت و درمـان و آمـوزش محرومنـد و نـه تـوان خریـد 
ً  هزینـۀ حمـل و نقـل  مسـکن در فضـای گران قیمـت کالنشـهر را دارنـد و نـه اساسـا

بـه آنهـا اجـازه می دهـد از مراکـز کالنشـهر کارشـان فاصلـه بگیرنـد. 

در  گوناگـون  تبعیض هـای  و  نیسـت  تعیین کننـده  طبقاتـی،  اختـالف  تنهـا  امـا 
دارنـد. کاتالیـزور  نقـش  طبقاتـی  اختـالف  ایـن  تشـدید 

در یک گزارش نادر دولتی از سـوی جمهوری اسـالمی که به زبان انگلیسـی منتشـر 
شـده اسـت 2۱،  مشـکل حاشیه نشـینی در ایران نه تنها به سیاسـت های شهرسـازی 
و توسـعه ای، بلکه به درسـتی به »تمرکز بیش از حد دولتی« مربوط دانسـته شـده 
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اسـت. مولفان گزارش می نویسـند:

و  اسـت  متمرکـز  شـدت  بـه  شـهری  طراحـی  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری  »در 
متمرکـز  سـاختار  ایـن  در  دارد.  ضعیفـی  بینابخشـی  و  بیناحـوزه ای  هماهنگـی 
معنـا  تمـام  بـه  ـــ  شـهری  فقیـران  به ویـژه  ـــ  آسـیب پذیر  گروه هـای  تصمیم گیـری، 
ترتیـب  ایـن  بـه  آنهـا  خـاص  نیازهـای  بـه  طـرد می شـوند.  تصمیم گیـری  فرآینـد  از 

نمی شـود.« پرداختـه 

مهاجـران  و  حاشـیه ای  مناطـق  از  داخلـی  مهاجـران  گـزارش،   همیـن  بـه  بنـا 
غیررسـمی،  کارگـران  و  کم درآمـد،  گروه هـای  اوراق(،  )بـدون  »غیرقانونـی« 

می دهنـد. تشـکیل  را  زاغه هـا  جمعیتـی  گروه هـای  اصلی تریـن 

تمرکـز بیـش از حـد دولتـی از نگاهـی کل نگرانه تـر بـه معنـای فقـدان دموکراسـی 
واقعـی و امتنـاع از بـه رسمیت شـناختن حـق تعییـن سرنوشـت اقلیت هـای ملـی و 

جمعیت هـای بومـی محلـی اسـت.

پویشـمندی تبعیـض را می تـوان در جمعیت شناسـی و توزیـع زاغه هـا در سرتاسـر 
ایـران دیـد. تهـران و خراسـان رضـوی و خوزسـتان بـه ترتیـب بزرگتریـن اسـتان های 

زاغه نشـین ایـران را تشـکیل می دهنـد.

اوراق،   بـدون  مهاجـران  غالبـاً  را  زاغه نشـین هایش  اسـت،  پایتخـت  اگرچـه  تهـران 
مهاجـران داخلـی از مناطـق حاشـیه ای و کارگـران متزلزل تشـکیل می دهند. نزدیک 
بـه ۹۰۰ هـزار تـن از جمعیـت اسـتان مجـاورش، اسـتان البـرز را نیـز زاغه نشـین ها 
تشـکیل می دهند در حالی که بر اسـاس سرشـماری سـال ۹۵، کل جمعیت اسـتان 

البـرز دو میلیـون و ۷۰۰ هـزار تـن بـود.22 

در خراسـان رضـوی،  مشـهد بـه تنهایـی ۱,۵ میلیـون تـن جمعیت حاشیه نشـین دارد 
2۳. بنـا بـه گـزارش شـورای اسـالمی مشـهد، تـا سـال ۹۴ سـکونتگاه هـای غیررسـمی 

یا مناطق حاشـیه ای با گسـتره ای شـامل ۱۳ درصد از مسـاحت »مشـهد مقدس« 
بـود و در ۸ زاغـه  ایـن کالنشـهر را در خـود جـا داده  حـدود ۳2 درصـد جمعیـت 
متراکـم بـا مجمـوع چهـار هـزار و ۷۳ هکتـار از مسـاحت مشـهد جمـع می شـد2۴. 
بسـیاری از سـاکنان ایـن زاغه هـا را مهاجـران افغانسـتانی و مهاجـران سیسـتان و 

بلوچسـتان و دیگـر نقـاط از خراسـان شـمالی و جنوبـی تشـکیل می دهنـد.

ایـران  در  حاشیه نشـین  جمعیـت  بیشـترین  دارای  اسـتان  سـومین  خوزسـتان 
اسـت. یـک میلیـون حاشیه نشـین در مناطـق مختلـف ایـن اسـتان سـکونت دارنـد 
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اهـواز هسـتند. آنـان سـاکن  از  نیمـی  بـه  نزدیـک  و 

جمعیـت غالـب حاشیه نشـیان در اسـتان خوزسـتان و شـهر اهـواز را عرب هـای ایـن 
منطقـه تشـکیل می دهنـد کـه سـال های گذشـته بارهـا بـه ایـن تبعیـض سـاختاری 

اعتـراض کرده انـد.2۵

در اعتراض هـای آبـان در ماهشـهر هـم شـهروندان عربـی کشـته شـدند کـه فقیـران 
شـهری و حاشیه نشـین یـک منطقـه صنعتـی »پررونـق« را تشـکیل می دادنـد 2۶.

توزیـع زاغه هـا در انـواع حاشـیه های بازتولیدشـونده در ایـران را می تـوان مشـاهده 
کـرد. امـا اوضـاع در سیسـتان و بلوچسـتان فاجعه بـار اسـت. نـرخ حاشیه نشـینی 
نـرخ  میانگیـن  از  بیشـتر  درصـد   ۱۵ تـا   ۱۰ دسـت کم  بلوچسـتان  و  سیسـتان  در 
بسـیار  اسـتان  ایـن  زاغه نشـین های  مشـکالت  و  اسـت  ایـران  در  حاشیه نشـیی 
حاشیه نشـین های  از  تـن  هـزار   ۵۰ نمونـه،  بـرای  رونـد.  مـی  شـمار  بـه  بنیادیـن 
ـــ  شناسـنامه ندارنـد. ـــ کـه نیمـی از جمعیـت شـهر حاشیه نشـین اسـت  زاهـدان 

توسـعۀ  بـه  نولیبـرال  نـگاه  و  سـاختاری  تبعیـض  بـارز  نمونه هـای  از  یکـی  چابهـار 
در  کـه  نفـری  هـزار   ۵۰ چابهـار،  شـهر  شـورای  رئیـس  گفتـۀ  بـه  اسـت.  اقتصـادی 
بی  بهره انـد: سـکونت گاه های غیـر رسـمی زندگـی می کننـد از آب لوله کشـی کامـالً 

»مردم در اینجا به بدترین شـکل ممکن به آ ب دسترسـی دارند. سـهمیه هر فرد، 
روزانـه فقـط ۱۵ لیتـر اسـت کـه بـاز بـه همـه نمی رسـد. عمـده  تانکرهـا از رده خـارج 
شـده اند و ایـن امـر موجـب می شـود در نهایـت روزی ۱۰ لیتـر بـه آن هـا آب برسـد. 
ایـن ۱۰ لیتـر هـم بـرای شست وشـو و هـم بـرای خـورد و خـوراک و احشـام اسـت«.2۷

درحالـی در زاغه هـای چابهـار سـرانه مصـرف آب هـر فـرد ۱۰ لیتـر اسـت کـه سـازمان 
جهانـی بهداشـت مصـرف سـرانه ۱۰۰ لیتـر در روز را بـه عنـوان حداقـل میزان مصرف 
مناسـب توصیه می کند. در وضعیت فاجعه بار سـرزمین های اشـغالی فلسـطین در 

جنین و طوباس، مصرف سـرانۀ آب ۴۴ و ۳۷ لیتر در روز اسـت2۸.

همزمـان بـا ارائـۀ ایـن آمارهـا از سـوی رئیـس شـورای شـهر چابهـار،  حسـن روحانـی 
بنـدر چابهـار را بـا حضـور نمایندگانـی از ۱۷ کشـور جهـان رسـماً افتتـاح کـرد. دولـت 
می خواهـد ایـن بنـدر بـه یکـی از بزرگ تریـن بنـادر جهـان بـرای ترخیـص کاال تبدیـل 
بلوچسـتان معرفـی می کنـد.  و  و سیسـتان  توسـعۀ چابهـار  فرصـت  را  آن  و  شـود 
پروژه هـای  در  کارگـران  اسـتثمار  تکـراری  داسـتان  نیـز  بنـدر  ایـن  توسـعۀ  داسـتان 
بـر بومـی اسـت. بـه »نیروهـای متخصـص« غیربومـی  اولویـت دادن  پیمانـکاری و 
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بـه امکانـات بهداشـتی اسـت.  یـک مشـکل اصلـی زاغه هـا در همه جـا دسترسـی 
بـرای نمونـه، گروهـی از پژوهشـگران در ژورنـال علـوم پزشـکی ایـران )مـارس 2۰۱۴( 
دسترسـی حاشیه نشـین ها و زاغه نشـین های شـیراز به خدمات بهداشـتی و پزشکی 
را بررسـی کـرده انـد و نتیجـه گرفتـه انـد کـه دسترسـی ایـن فقیران شـهری به مراتب 
از دسترسـی جمعیـت روستانشـین کمتـر اسـت )بیـش از چهـار برابـر(. ایـن مشـکل 

سـاختاری بـا شـیوع ویـروس جدیـد کرونـا مرگ آفریـن اسـت.

بـا ایـن وجـود، بی توجهـی بـه زندگـی جمعیـت زاغه هـا،  حاشـیه های نظـام اقتصـادی 
جمهوری اسالمی، در برخورد با بحران کووید  ۱۹ در آنها نیز دیده می شود. فرنوش 
حمیدپـور، مسـئول دفتـر تسـهیل گری محلـۀ بنی هاشـم، یـک سـکونت گاه حاشـیه 
کرمـان از نبـود غربال گـری و انجـام تسـت از سـاکنان ایـن محلـه انتقـاد می کنـد و 
می گوید: »مسـئوالن بهداشـتی، الاقل بخشـی از منطقه را غربال کنند و به صورت 
غیرگزینشـی، از تعدادی تسـت هم بگیرند تا معلوم شـود وضعیت چگونه اسـت.«

و  رنـج  تلـخ طبقاتی بـودن  گـواه  آنجـا  از »حساسـیت« سـاکنان  توصیـف حمیدپـور 
درد اسـت.  زاغه نشـین ها آن قـدر بـه سـرفه و تـب اهمیتـی نمی دهنـد کـه بخواهنـد 
بـه پزشـک مراجعـه کننـد. یکـی از سـاکنان کـه پایـش از عفونـت شـدید در معـرض 
قطع شـدن بـود، فقـط آن را باندپیچـی کـرده بـود. آنچـه ایـن آسـتانۀ درد را بـاال بـرده 
اسـت،  دهه هـا سیاسـت تبعیض آلـود و قیمت گـذاری بـر جـان گروه هـای جمعیتـی 

است.

زاغه و طبقه های میانی

مکان کالن شهری بر حسب طبقه را باید مخلوطی از دو سنخ فهمید. 

بـه  بـه مثابـه موقعیـت اجتماعـی طبقاتـی اسـت کـه مسـتقیماً  اول، مـکان  سـنخ 
موضـع  کـس،  هـر  )شـأن  می شـود  تعریـف  حکومتـی  بازنمایـی  دسـتگاه  واسـطۀ 
بـه گونـه ای  بـه شـیوه ای مـادی و غیرمـادی  او(. مـکان جامعـه  پیشـینی طبقاتـی 
یـا فردهـا در »جاهـای«  تقسـیم و تسـهیم می شـود کـه برخـی گروه هـا، هویت هـا 

بگیرنـد.  قـرار  ازپیش تعریف شـده 

سـنخ دوم، مـکان بـه مثابـۀ حصاربنـدی اسـت. انگلیس قرن هفدهـم دوران دولت 
بورژوایـی جنینـی بـود. در ایـن دورانِ  »انباشـت اولیـه«،  دولـت زمین هـای اشـتراکی 
را قبـض و آنهـا را بـه ملـک عمومـی بـدل کـرد. حصارهـا و نرده هـا در ایـن فرآینـد 
حـول زمین هـای اشـتراکی برپـا شـدند و آنهـا را بـه مکان هـای حصاربندی  شـده بـدل 
کردنـد. گله هـای گوسـفند را درون ایـن حصارهـا بـه عنـوان نشـانۀ مالکیـت از نـوع 
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دیگـری بـه جـز مالکیـت مشـترک رهـا می کردنـد. از دل ایـن تبارشناسـی، جامعـۀ 
مـدرن و بـه تبـع آن شـهرها بـه مکان هـای انضمامـی متفاوتـی بـا حقـوق مالکیتـی 
یـا عمومـی )دولتـی(. هـر مـکان مقـررات و  متفاوتـی تقسـیم شـده اند: خصوصـی 

کارویژه هـا و سـاکنان خـاص خـودش را دارد.

ترکیب این دو سنخ در کالن شهرهای معاصر مکان طبقاتی آنها را می سازد. مکان، 
عاملی کلیدی برای حفظ و تثبیت اقتدار و بقای یک رژیم معین از حکومت مندی 
اسـت. هانـری لوفـور بـر ایـن أسـاس چنیـن اسـتدالل می کـرد: کاپیتالیسـم مـکان را 
بـه نحـوی تولیـد و چینـش می کنـد کـه نظـام بازتولیـد و انباشـت ارزش اضافـه حفـظ 
شـود.2۹ شـهروندان طبقـات مختلـف بـا مـکان اجتماعـی مشـخص بـه مکان شـهری 

مشـخصی برای زندگی دسترسـی دارند.

ممکـن  نقـاط  بهتریـن  اشـغال  سـر  بـر  نوعـی  بـه  مختلـف  طبقـات  ترتیـب  بدیـن 
کالن شـهرها در نبـرد هسـتند و سـهم طبقـات فرودسـت همـان چیـزی اسـت کـه 
آن  بـر  بنـا  می نامـد.  »زاغه نشـینی«  و  »بدمسـکنی«  ملـل  سـازمان   2۰۱۶ گـزارش 
گـزارش، بـه ترتیـب یـک چهـارم و یـک هفتـم جمعیـت شهرنشـین ایـران بدمسـکن 

۳۰ زاغه نشـین هسـتند.   و 

می شـود.  این همانـی  دارای  حاشـیه  بـا  سیاسـت گذاری ها  و  پژوهش هـا  در  زاغـه 
بـه عبـارت دیگـر، زاغـه بـه یـک معنـا حـدی مکانـی بیـن طبقـات میانـی بـا طبقـات 
۱۴۰۰ جمهـوری  انتخاباتـی  کارزارهـای  در جریـان  اسـت.  فقیـر(  )بسـیار  فرودسـت 
اسـالمی، کارشناسـی در رسـانۀ حکومتی خبر داد که ۱۹ میلیون نفر در شـهرهای و 
روسـتاهای ایـران اکنـون بـدون کمـک سـازمان های دولتـی و خصوصـی خیریـه قـادر 
بـه ادامـۀ معـاش نیسـتند و گرسـنه خواهنـد مانـد. بخـش زیـادی از زاغه نشـین ها 

در میـان ایـن جمعیـت قـرار می گیرنـد.

بـه عـالوه، زاغـه حـد تخیـل هـراس بـرای طبقـۀ متوسـط اسـت. »تنهـا جایـی« کـه بـه 
قول آشـیس ناندی، جامعه شـناس و روانشـناس هندی، »طبقۀ متوسـط شـهری با 
برخـی واقعیت هـای شـوم جامعـه تمـاس دارنـد«۳۱ و البتـه بـه همین خاطر اسـت که 
بـه نوشـته کیـت روی جامعـه شـناس هنـدی دیگـر، طبقـات میانی فرادسـت تر همۀ 
مشـکالت اعم از جرائم مختلف اجتماعی و بیماری های مسـری و شـلوغی وسـائل 

حمـل و نقـل عمومـی را بـه زاغه نشـین ها ربـط می دهنـد.۳2

بـه  ورود  بـرای  دشـواری  راه  زاغه هـا  سـاکنان  می دهنـد  نشـان  شـواهد  اگرچـه 
بـه محله هـای طبقـۀ  بیشـتر شـود،  آنهـا  اگـر درآمـد  طبقـات میانـی دارنـد و حتـی 
متوسـطی راه نمی یابنـد ایـن حـد طبقاتـی دسـت کـم از جهـت دیگـر معادلـه، یـک 
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دو  از  دو  ایـن  میـان  اختـالط  از  نشـانه هایی  نیسـت.  نفـوذ  و غیرقابـل  اکیـد  خـط 
اسـت. روئیـت  قابـل  مبارزاتـی  ائتـالف  و  طبقاتـی  ترکیب بنـدی  زاویـۀ 

چنیـن اختالطـی باعـث می شـود بیـن مکانمنـدی اجتماعـی )شـأن( و مـکاِن زندگـی 
مـورد  در  در  را  آن  بیـات  آصـف  کـه  بیفتـد؛ چیـزی  اختـالف  شـهری )حصاربنـدی( 
بـه کار می بنـدد.  ایـران(  )و  نوظهـور« در دولت هـای عربـی  »طبقـۀ متوسـط فقیـر 
بـه گفتـۀ بیـات، جوانـان جهان شـهرگرا و مـدرن و تحصیل کـرده انتظـار یـک زندگـی 
طبقه متوسـطی دارند اما بیکاری و بی ثباتی آنها را به حاشـیه می راند و تنشـی بین 

مکانمنـدی اجتماعـی و مـکان و امکانـات زیسـتی آنهـا رخ می دهـد۳۳. 

پیـش از بیـات، سـانجای کـی. روی، اسـتاد جامعه شناسـی هنـدی ۱۹۹۳ بـا مشـاهدۀ 
اعضـای طبقـات میانـی در زاغه هـای کلکتـه نوشـته بـود: »آنهایـی کـه گذشـته ای در 
محـالت غیرزاغه نشـینانه در شـهر داشـته انـد و بـا از سـرگذراندن تباهـی اقتصـادی 
در زاغه هـا سـکونت گزیـده انـد، کار دشـواری بـرای تـاب آوردن تنشـی دارنـد کـه از 

دل ارزش هـای طبقـه متوسـطی آنهـا و واقعیـت زندگـی در زاغـه می آیـد.«۳۴ 

بیـن  اختـالف  ایـن  نداشـتن«  تعلـق  داشـتن،  »تعلـق  در  نیـز  نیکفـر  محمدرضـا 
مکانمنـدی اجتماعـی و مـکان زندگـی را در تالقـی بیـن محـور طبقـه بـا محـور پایـگاه 
می بیند: »محور عمودی ماتریس اجتماعی با مفهوم طبقه و محور افقی با مفهوم 
پایـگاه بیـان می شـود کـه در سـاده ترین تعریـف بیـان شـأن و ارج در نظـام نابرابـری 

اسـت. هـر چـه بـه سـمت چـپ برویـم کم ارج تـر می شـویم.«۳۵

نیسـت،  لحـاظ نظـری چنـدان روشـن  بـه  هرچنـد مفهـوم »طبقـۀ متوسـط فقیـر« 
شـاید بـرای پی جویـی رابطـه بیـن طبقـات میانـی و زاغـه بـه عنـوان یـک حـد طبقاتـی 
و  انقـالب ضدسـلطنتی ۱۳۵۷، حاشیه نشـینان  در جریـان  نباشـد.  بـد  بـا حاشـیه 
زاغه نشـینان بخشـی از ائتـالف انقالبـی بـا طبقـۀ متوسـط سـنتی و نـو بودنـد. انقالب 
ائتـالف عظیـم. حاشیه نشـین ها  یـک  و حاصـل  بـود  بیناطبقاتـی  رو  ایـن  از  ایـران 
کالن شـهری  زمین هـای  در  توانسـتند  نخسـت  سـال های  در  شـهری  فقـرای  و 
سـکونت گاه های غیررسـمی بسـازند اما از أواخر دهه ۶۰ به این سـو هر چه بیشـتر 
هـدف سیاسـت های »نوسـازی شـهری« قـرار گرفتنـد. همزمـان جمعیـت طبقـات 
۱۳۸۰ شمسـی  دهـه  اوایـل  تـا  انقـالب ضدسـلطنتی ۱۳۵۷  از سـال  ایـران  میانـی 

)۱۹۷۹ تـا 2۰۰۰( از ۱۵ درصـد بـه ۳2 درصـد رسـید. ۳۶ 

پیشـین  مرزهـای  و  حـدود  طبقاتـی،  شـکاف  و  اقتصـادی  بحـران  افزایـش  بـا  امـا 
ترکیب بنـدی طبقاتـی بیـن میانـی و فرودسـت، متوسـط و فقیـر بـه ریختـه اسـت. 
از یـک سـو، بـه گـزارش »New world Wealth«، شـمار میلیونرهـای دالری در 
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ایران )با ثروت بیش از یک میلیارد دالر( بین سـال های 2۰۰۰ تا 2۰۱۶، ۱۷۰ درصد 
افزایـش یافتـه تـا 2۰2۵ بـه ۵۵ هـزار نفـر خواهـد رسـید۳۷. مولتی میلیونرهایـی بـا 
ثـروت بیـش از ۱۰ میلیـون دالر، در 2۰۱۶ برابـر بـا یـک هـزار و سـیصد نفـر بودنـد و 

چهـار میلیـاردر دالری نیـز در ایـران وجـود داشـت. 

در همیـن مـدت، بنـا بـه آمـار، هـم شهرنشـینی و هم حاشیه نشـینی شـهری افزایش 
یافـت. مجمـع جهانـی اقتصـاد در 2۰۱۵ از کوچک شـدن طبقـۀ متوسـط ایـران خبـر 
داد. جـواد صالحـی اصفهانـی، اقتصـاددان حامـی بـازار در پژوهشـی در آوریـل 2۰2۱ 
۳۸ نیز از کوچک شـدن قابل توجه طبقۀ متوسـط و ریزش طبقات میانی به طبقات 

فرودسـت تر سـخن می گویـد. بـه نوشـته او، در دورۀ ۱۵ سـاله پیـش از 2۰۱۱ سـهم 
طبقـات میانـی از جمعیـت از 2۸ درصـد بـه ۵۸،۴  درصـد رسـید امـا پـس از آن و 
بـه ویـژه تحـت تأثیـر رژیـم تحریم هـا در سـال 2۰2۱ هشـت میلیـون کوچکتـر شـده 

است. 

صالحـی اصفهانـی فقـرا را طبقـۀ نیازمنـد بـه کمـک دولتـی بـرای گـذران معیشـت، 
طبقـات میانـی فرودسـت تر را طبقـات نزدیـک بـه خـط فقـر و ناتـوان از حفـظ شـأن 
امـن  فاصلـه  بـا  مردمـی  را  میانـی  طبقـات  و  بحـران،  دوران  در  متوسـطی  طبقـه 
نسـبت بـه خـط فقـر در نظـر گرفتـه اسـت. بنـا بـه پژوهـش او، سـهم طبقـات میانـی 
درصـدی   ۱۰ ریزشـی  یعنـی  رسـیده؛  درصـد   ۴۸ بـه   2۰2۱ در  اکنـون  جمعیـت  از 

اسـت. داشـته 

از سـوی دیگـر، فرزنـدان والدیـن طبقـات میانـی بـه ویـژه در بخش هـای متزلزل تـر 
اقتصـادی در سـال های اخیـر بـا افزایـش سرسـام آور اجـاره بـه مناطـق حاشـیه ای تر 
سـوق داده شـده انـد. از جملـۀ آنهـا، شـماری از همـکاران و دوسـتان نویسـندۀ ایـن 
مقالـه هسـتند کـه هنـوز در ایـران بـه سـر می برنـد، در مطبوعـات و نشـر بـه عنـوان 
تولیدگـران دانـش یـا کارگـران فرهنگـی مشـغول بـوده انـد، و در طـی هشـت سـال 
ارزان آبـاد  محله هـای  بـه  جمهـوری  خیابـان  چـون  تهـران  مرکـزی  مناطـق  از  اخیـر 
انـد.  بازگشـته  والدیـن  منـزل  و  شهرسـتان  یـا  تهـران،  نزدیـک  روسـتاهای  کـرج، 
دانشـجویان و دانشـجویان فـارغ التحصیـل و دیگـر جوانـان دارای شـغل بی ثبـات 
نیـز بـا فرآینـد مشـابهی رویـارو بـوده انـد. و البتـه هـر بـار مهاجـرت دانشـجویان و 
کارگـران فرهنگـی و خدماتـی جـوان بـه سـرحدات حاشـیه، دور باطلـی از نوسـازی 

شـهری )gentrification( و حاشیه سـازی بیشـتر را بـه راه می انـدازد.

در شـرایطی کـه ویـروس جدیـد کرونـا ده هـا هـزار تـن قربانی می گرفت، پژوهشـکدۀ 
تحقیقـات راهبـردی مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در مطلبـی روند جابجاشـدن 
بـه  و  کالن شـهرها  »جنوبی تـر«  هرچـه  محـالت  بـه  فرودسـت تر  میانـی  طبقـات 
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حاشـیه رانـدن هـر چـه بیشـتر حاشیه نشـین ها را در مهـر ۱۳۹۹ تأییـد می کنـد و آن 
نویسـندۀ  رحیمیـان،  محمـد  امـا  می خوانـد.  حاشیه نشـین ها«  »حاشیه نشـینی  را 
ایـن مقالـه بـا اسـتعارۀ ویـروس بـه سـراغ زاغه نشـین های هرچـه بـه حاشـیه رانده تر 
در  ذکرشـده  »نامرئی سـازی«  سیاسـت  همـان  از  گفتـاری  نشـانه ای  کـه  مـی رود 

باالسـت:

»حاشـیه نشـینی را بـه عنـوان آپاندیـس بـرای یـک شـهر قلمـداد مـی کننـد امـا در 
خصـوص حاشـیه نشـینی حاشـیه نشـین ایـن اعتقـاد وجـود دارد کـه بـه ماننـد یـک 
ویـروس کشـنده اجتماعـی اسـت کـه در مناطـق کـم برخـوردار و در میـان افـراد فاقد 
مهـارت و سـواد بوجـود مـی آیـد. بـه تدریـج ایـن ویـروس بـه سـطح شـهر مـی آیـد و 
همـه مناطـق شـهری را فـرا مـی گیـرد و بـه تمـام قشـرها و طبقـات جامعـه منتقـل و 

آسـیب مـی رسـاند و در نتیجـه موجـب اضمحـالل جامعـه مـی گـردد.«۳۹

رونـد کوچک شـدن طبقـات میانـی و بـه حاشـیه رانـدن و زاغه نشین شـدن طبقـات 
میانـی فرودسـت تر و نیـز بـروز طبقـه متوسـط فرودسـت در میـان زاغه نشـین ها در 
دیگـر کشـورها در دهه هـای اخیـر دیـده شـده اسـت ]ایـاالت متحـده ۴۰، برزیـل۴۱، 
بنـگالدش۴2 و ...[. آمـار جمعیت شـناختی درسـتی از ترکیب بنـدی طبقاتـی زاغه هـا 
توجـه  بـا  امـا  نیسـت،  دسـت  در  هنـوز  ایـران  در  غیررسـمی  سـکونت گاه های  و 
بـه حاشـیه رانـدن، قشـرهای  ایـن  بـاال می تـوان حـدس زد  بـه فرآیندهـای جریـان 
فرودسـت تر طبقـات میانـی را بـه سـکونت گاه های غیررسـمی یـا »بدمسـکن« سـوق 

می دهـد. 

سـویۀ دیگـر اختـالط زاغـه و طبقـات میانـی در ائتـالف مبارزاتـی اسـت. اللیتا کامات 
و ام. ویجایاباسـکار، دو پژوهشـگر هندی در مقالۀ  »کنش جمعی طبقه متوسـطی 
و زاغه نشـین« در بررسـی بنگلـور هندوسـتان می نویسـند کـه »بـا تشـخیص دادن 
برخـی هم گرایی هـای مهـم بیـن کنش هـای جمعـی طبقـه متوسـطی و زاغه نشـین « 
می تـوان علیـه »خوانـش دوگانه سـاز از کنـش جمعـی« در بیـن ایـن دو طبقـه موضع 

گرفت.۴۳ 

حـق  از  دفـاع  جنبـش  اخیـر  سـال های  در  مبارزاتـی  ائتـالف  ایـن  مثـال  بهتریـن 
سـرپناه بـود کـه جنبـش چـپ دانشـجویی و بخشـی از جنبـش کارگـری را بـا مسـأله 
محروم سـازی و خلـع مالکیـت از سـاکنان ده ونـک تهـران پیونـد زد. ده ونـک زاغه ای  
)در معنای سکونت گاه »غیررسمی«( در »باالشهر« تهران ــ اختاللی در مکانمندی 
کارگـران  فرزنـدان  اصـل  در  آن  سـاکنان  و  اسـت،  ـــ  جنبـه  دو  هـر  از  کالن شـهری 
یـک کارخانـه هسـتند کـه از اوایـل دهـه ۸۰ در برابـر نهـاد حکومتـی الزهـرا بایـد از 

کننـد.۴۴  دفـاع  خانه هایشـان 
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ائتـالف مبارزاتـی بیـن طبقـات حاشـیه  و طبقـات میانـی در خیزش هـای دی ۹۶ و 
آبـان ۹۸ نیـز ظاهـر شـد. هرچنـد بخـش قابـل توجهـی از طبقـات میانـی فرادسـت تر 
نسـبت بـه ایـن خیزش هـا بدبیـن بودنـد و حتـی اگـر در آن شـرکت گسـترده نکردند، 
طبقـات میانـی فرودسـت تر و بحـران زده، معلمـان، پرسـتاران، راننـدگان، کارگـران 

صنعتـی و غیـره بخشـی از آن بودنـد و بارهـا بـه حمایـت از معترضـان برخاسـتند.

دولِت نئولیبرال و سیاست آن برای مسکن  

در یکـی دو سـال اخیـر تحلیلگرانـی پیـدا شـده انـد کـه اسـتفاده از »نئولیبرالیسـم« 
بـرای تحلیـل وضعیـت ایـران را تقلیل گرانـه و نادرسـت می خواننـد و نشـانه »تعصب 
را یـک نظـام  ایـران  آنهـا  امـا استدالل شـان چنـدان قانع کننـده نیسـت.  چپ هـا«. 
رانتـی مبتنـی بـر تئوکراسـی و دیکتاتـوری دینـی می داننـد نـه یـک نظـام نئولیبـرال 
اقتصادی. کسـی شـک ندارد که دیکتاتوری دینی  یکی از مشـکالت حکومت داری 
و  بی رحمانـه  سـرکوب  و  سـاختاری  خشـونت  منابـع  اصلی تریـن  از  یکـی  و  اسـت 
شـکل گیری نظـام رانتـی. امـا اگـر ایـن منتقـدان به »رفتن مرسـی و آمدن السیسـی« 
راضی نباشـند، باید به تعریف سـود و رانت و تمایز شـمول واقعی و شـمول صوری 

نظـام تولیـد نگاهـی بیندازنـد.

رانـت فقـط بـه ایـن معنـا نیسـت کـه فـالن مقـام عالـی بـا نفـوذش فالن قـدر پـول 
بـرای سـرمایه گذاری بـه دسـت مـی آورد. رانـت یعنـی ارزش افزایـی بـدون مداخلـه 
در فرآینـد تولیـد: چـه اجاره بهـای زمیـن باشـد و چـه اسـتخراج ارزش از خـالل غـارت 
و محروم سـازی و سـلب مالکیـت نظام منـد، و چـه ارزش افزایـی از خـالل تسـخیر 
ـــ  ـــ  قـوای خالقـه بشـری  ابـزار تولیـد اصلـی اش  در تولیـد غیرمـادی و عاطفـی کـه 
در دسـت کارگرانـش اسـت. سـرمایه داری معاصـر در مقیاسـی جهانـی بـه سـمت 

ارزش افزایـی از راه رانـت پیـش مـی رود.

هـر  آن در  ناقـض شـمول صـوری  نیـز  کاپستالیسـم جهانـی  ذیـل  واقعـی   شـمول 
بسـتر خـاص محلـی نیسـت. شـمول صـوری بـه معنـای ادغـام فرآیندهـای ظاهـراً 
پیشاسـرمایه دارانه در تولید و ارزش افزایی سـرمایه دارانه اسـت و اتفاقاً اینجاسـت 

کـه تئوکراسـی بیـش از همـه نقـش دارد.۴۵ 

امـا  انـد،  شـده  جهانی سـازی  نولیبـرال  حکومـت داری  فرآیندهـای  و  قـدرت  روابـط 
امـا  اسـت،  یکـی  ایـده  زبـان دیگـر،   بـه  کـرده.  تفـاوت  آنهـا  مکانیزم هـای عملیاتـی 
درام پـردازی دولتـی آن بسـته بـه هـر بسـتر خـاص متفاوت اسـت. سیاسـت مسـکن 

و توجـه بـه مسـکن فقیـران شـهری سـنخ نمای حکمرانـی نئولیبـرال اسـت.
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از  اراک  زاغه نشـین های  دربـارۀ  مطالعـه ای  در  کننـده  شـرکت  پژوهشـگران 
ایـن سیاسـت  بـه  آزاد اسالم شـهر و اراک در مقدمـه پژوهش شـان  دانشـگاه های 
در  و  ایـران  در  مشـکل  ایـن  بـا  برخـورد  معیـار  کـه  می کننـد  اشـاره  جهانـی  کلـی 

اسـت: خودشـان  پژوهـش 

»در سـال های پایانـی دهـه ۱۹۸۰ سیاسـت های آزادسـازی و تثبیـت اقتصـادی بـه 
طـور عـام و سیاسـت های مسـکن مربـوط بـه آن بـه طـور خـاص مـورد نظـر قـرار 
گرفـت و سیاسـت توامندسـازی بـا تصویـب در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد 
تواناسـازی  و  توانمندسـازی  شـد.  مبـدل  سـرپناه«  جهانـی  »اسـتراتژی  بـه   )۱۹۸۷(
یعنـی راهبرهایـی کـه تکیـه بـر همیـاری و مشـارکت مـردم داشـته و اهمیـت آن بـا 
لـزوم کوچک شـدن اقتصـادی و سیاسـی دولـت از یـک سـو و توسـعۀ تشـکل های 

مدنـی از سـوی دیگـر بیـش از پیـش آشـکار شـده اسـت.«

روحانـی  حسـن  دولـت  مسـکن  بودجه هـای  در  کـه  اسـت  ردیفـی  توانمندسـازی 
نبـوده،  زاغه نشـینی  افزایـش  بـه جـز  نتیجـه آن چیـزی  تـا کنـون  و  تکـرار می شـود 
لفظـی اسـت کـه تمـام سـندهای ملـی مسـکن ایـران از ۸2 بـه بعـد بـه آن ارجـاع 

می دهنـد.

پژوهشـکدۀ اقتصـاد دانشـگاه صنعتـی شـریف کـه دپارتمـان اقتصـاد و مدیریـت 
آن برخـی چهره هـای پرنفـوذ در سیاسـت اقتصـادی ایـران را در خـود جـای داده،  
تجربـه  بـه  اشـاره  بـا  ایـران  راه حـل مشـکل مسـکن  دربـاره  گزارشـی در ۱۳۸۸  در 
تمامـي  در  تقريبـاً  كـه  مشـترکی  می نویسـد: »نكته  توسـعه یافته  کشـورهای 
كشـورهای توسـعه يافته ديـده می  شـود، عقب نشـينی دولـت از صحنـۀ مسـكن و 

اسـت.« بـوده  آن  در  نقـش  ايفـای  بـرای  بـازار  نيروهـای  بـه  دادن  مجـال 

نظـام  توسـعۀ  »مسـیر  ترسـیم  بـرای  دانشـگاه  ایـن  پژوهشـگران  پیشـنهادهای 
تأمیـن مالـی مسـکن«  نیـز چیـزی بـه جـز همـان توصیه هـای صنـدوق بین المللـی 
از جملـه مقررات زدایـی مالـی  تأمیـن مالـی مسـکن  بـازار  آزادسـازی  پـول نیسـت: 
بازارهـای رهنـی خـرد همچـون  نهادهـای مالـی دولتـی، توسـعه  و خصوصی سـازی 

... و  خصوصـی،  بانک هـای 

کـه  اسـت  شـده  منتشـر  زمانـی  درسـت  گـزارش  ایـن  کـه  آنجاسـت  تاریـخ  طنـز 
بحـران  نخسـتین  بـه  مسـکن  حـوزۀ  در  مالـی  و  رهنـی  مقـررات زدوده  بازارهـای 

بـود. زده  دامـن   2۰۰۸ در  بیسـت و یکم  قـرن  بـزرگ  اقتصـادی 

حسـن روحانـی اساسـاً همیـن گفتـار را در سـخنرانی هایش و همیـن سیاسـت را در 
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دولتـش پـی گرفتـه اسـت. رئیـس جمهـوری اسـالمی در سـخنرانی تحویـل الیحـۀ 
بودجـه بـار دیگـر بـه طـرح »مسـکن مهـر« تاخـت تـا از سیاسـت خصوصی سـازی 

و مقررات زدایـی خـودش در ایـن زمینـه دفـاع کنـد:

»بایـد مسـکن را بـه طـور صحیـح درسـت کنیـم. مـا نیـازی بـه پـول بانـک مرکـزی 
نداریـم، بلکـه یـک سـرمایه دار می آیـد و زمیـن را در اختیـارش مـی گذاریـم. او دو 
برابـر مسـکن آن محلـه را می سـازد، مسـکن صاحبـان خانه هـا را بـه آنهـا می دهـد و 
آنچـه می مانـد را بـه عنـوان حـق الزحمـه و سـود خـود برداشـت می نمایـد ... دولـت 

سـازنده نیسـت، بلکـه ناظـر اسـت، مـردم و شـرکت ها مسـکن را مـی سـازند.«

کـرده  اعـالم  خاورمیانـه  دربـارۀ  خـود   2۰۰۰ گـزارش  در  پـول  بین المللـی  صنـدوق 
بـود کـه از دهـۀ ۷۰، کمبـود مسـکن در حـال افزایـش اسـت و »اثـر غیرمتناسـبی 
بـر جوانـان و فقیـران« گذاشـته اسـت. بنـا بـر همیـن گـزارش، گـروه هفـت کشـور 
ایـران، الجزایـر، مصـر، اردن،  مراکـش، پاکسـتان و تونـس سـالیانه نیـاز بـه شـش 
سـاخته  جدیـد  مسـکن  میلیـون  یـک  تنهـا  امـا  دارنـد،  جدیـد  مسـکن  میلیـون 
ایـن  بـه  پاسـخ  پـول  بین المللـی  صنـدوق  کارشناسـان  وجـود،  ایـن  بـا  می شـود. 
کمبـود را در بـازار می جوینـد: »عملی کـردن طرح هـای پس انـداز مسـکن و توسـعه 
بازارهـای رهنـی پاسـخ بـه کمبـود مسـکن در ایـن کشـورها اسـت نـه ارائـه مسـکن 

» دولـت.  و  عمومـی 

این کشـورها سیاسـت های صندوق بین المللی پول را ادامه دادند، زاغه نشـینی در 
آنها گسـترش یافت و فقیران شـهری در آنها شـورش و انقالب کردند.

جدال کاذِب »مسکن مهر«

روند رشـد قیمت مسـکن در دولت های اخیر نشـان دهندۀ شکسـت سیاسـت های 
دولتـی بـرای پرداختـن بـه مسـأله مسـکن بـوده اسـت. اگـر تهـران،  بزرگتریـن منطقه 
کالنشـهر و در نتیجـه بزرگتریـن منطقـۀ زاغه نشـین، را در نظـر بگیریـم، ایـن رونـد 

رشـد، حیرت انگیـز اسـت.

در سـال ۱۳۷۷  قیمـت هـر متـر مربـع خانـه بـه طـور متوسـط در تهـران ۱۵۵ هـزار 
محمـد  ریاسـت جمهوری  نخسـت  دور  پایـان    ،۱۳۸۰ در  قیمـت  ایـن  بـود.  تومـان 
خاتمـی بـه ۳۰۸ هـزار تومـان رسـید. ۱۳۸۱ بـا افزایـش ۶۵ درصـدی قیمـت مسـکن 
رسـید. ۱۳۸۵  تومـان  هـزار   ۶۰۰ بـه  در ۱۳۸۳  مربـع  متـر  هـر  قیمـت  و  آغـاز شـد 
آخریـن سـالی اسـت کـه متوسـط قیمـت هـر متـر مربـع بـرای خانـه ای در تهـران زیـر 

یـک میلیـون تومـان بـود: ۸۴2 هـزار تومـان.
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مربـع  متـر  هـر  متوسـط  قیمـت  مهـر،  مسـکن  قانـون  تصویـب  سـال   ،۱۳۸۶ در 
مسـکن در تهـران بـه یـک میلیـون و ۵۰۰ هـزار تومـان رسـید. رونـد قیمت هـا در 
دولت هـای احمدی نـژاد افزایشـی بـود و نهایتـاً بـا ترکیـدن حبـاب بـازار مسـکن، بـه 
رکـود انجامیـد. دولتـی کـه بـا قیمـت هـر متـر مربـع ۶۴۸ هـزار تومـان آغـاز کـرده 

بـود، کار خـود را بـا قیمتـی معـادل 2 میلیـون و ۹2۶ هـزار تومـان پایـان داد.

سیاسـت های بـازار آزاد دولـت روحانـی بـه رکـود بـازار مسـکن و کاهـش تقاضـا بیـن 
سـال های ۹2 تـا ۹۵ انجامیـد، امـا قیمـت مسـکن همچنـان افزایـش یافـت تـا یـک 
متـر مربـع مسـکن در تهـران بـه طـور متوسـط بـه ۵ میلیـون و ۹۰۰ هـزار تومـان در 
۹۵ برسـد. در ۹۷، بـار دیگـر یـک جهـش تصاعـدی رخ داد و هـر متـر مربـع واحـد 

مسـکونی در تهـران بـه ۶ میلیـون و ۸۹۸ هـزار تومـان افزایـش یافـت۴۶.

چـرا مسـکن مهـر احمدی نـژاد نتوانسـت کاری از پیـش ببـرد؟ روحانـی و صنـدوق 
بین المللـی پـول می گوینـد سیاسـت از اسـاس خطـا بـود و بـه تـورم انجامیـد و بایـد 

مسـکن را خصوصی سـازی کـرد.

بـر اسـاس آمـار صنـدوق بین المللـی پـول،  وقتـی مسـکن مهـر در 2۰۰۷ آغـاز شـد،  
ایـران ۱,۵ میلیـون خانـه کمبـود داشـت و هـر سـال ۸۰۰ هـزار خانـه بـه ایـن کمبـود 

می شـد. اضافـه 

آمـار همیـن نهـاد نشـان می دهـد  تـا 2۰۱۱ ـــ شـش سـال پـس از آغـاز طـرح مسـکن 
مهـر ـــ ایـران 2۱ میلیـون مسـکن داشـت کـه ۱۷ میلیـون آن قابـل اسـتفاده )یعنـی 

دارای حداقـل ضروریـات بـرای زندگـی( بودنـد.

سـند  در  پـول  بین المللـی  صنـدوق  اجرایـی  هیـأت  مدیـران    ،2۰۱۴ آوریـل  سـوم 
سیاسـت  از  کـه  کردنـد  اعـالم  اسـالمی  جمهـوری  دولـت  بـه  خـود  پیشـنهادهای 
انقباضـی مالـی و کنـار گذاشـتن مسـکن مهـر از هزینه هـای بانـک مرکـزی اسـتقبال 
می کننـد، هـر چنـد معترف انـد کـه هنـوز منبـع تأمیـن بودجـۀ آن مشـخص نیسـت.

صنـدوق بین المللـی پـول در تحلیلـش از مسـکن مهـر می گویـد ایـن پـروژه »اجـرای 
یارانه هـا  اصـالح  بـه  یادشـده  مالـی  سیاسـت  کـرد«.  پیچیـده  را  مالـی  سیاسـت 
کـرد  اصـالح  را  یارانه هـا  دولـت  پـول،  بین المللـی  گفتـۀ صنـدوق  بـه  بازمی گشـت. 
امـا بانـک مرکـزی همچنـان مسـئول تأمیـن اعتبـار برنامـه مسـکن بـود. و سـپس بـه 
ایـران پیشـنهاد داده بـود کـه تأمیـن بودجـۀ مسـکن مهـر را بـه برنامـۀ بودجـه اش 

کنـد. اضافـه 
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بـرای  کـه  تکـرار می کنـد  بارهـا  را  پیشـنهاد  ایـن  پـول  بین المللـی  گـزارش صنـدوق 
بـه معنـای مداخلـۀ کمتـر  کـه  مالـی »اصـالح« شـود  بایـد سیاسـت  تـورم  کاهـش 

تأمیـن هزینه هـای عمومـی همچـون مسـکن اسـت. بانـک مرکـزی در  و  دولـت 

همیـن مدیـران در مـاه اوت 2۰۱۱ در ارزیابـی دیگـری بـرای دولـت جمهوری اسـالمی 
بـه  تنهـا نسـبت  و  انقباضـی مالـی حمایـت کردنـد  یارانه هـا و سیاسـت  از اصـالح 
خـط اعتبـار بانـک مرکـزی بـرای مسـکن مهـر هشـدار خفیفـی داشـتند امـا گفتند که 

چشـم انداز بـرای رشـد بـه خاطـر انقبـاض مالـی روشـن اسـت.۴۷

نشـده  عملـی  جـا  هیـچ  مالـی  انقبـاض  و  روشـن خصوصی سـازی  ایـن چشـم انداز 
اسـت: نـه در دیکتاتوری هـای نظامـی اندونـزی و شـیلی پـس از کودتـای نظامـی، نـه 
در اروپـای پیـش و پـس از بحـران مالـی 2۰۰۸، نـه در جمهوری هـای پسااسـتعماری 
عربـی و نـه در جراحی هـای اقتصـادی دولت هـای جمهـوری اسـالمی پـس از جنـگ.

»مسـکن  پـول می گویـد:  بین المللـی  تحلیـل صنـدوق  بـا  روحانـی همزبـان  حسـن 
مهـر از جیـب فقـرا درسـت شـد، چـون پایـۀ پولـی بـاال رفـت و تـورم ۴۵ درصـدی 
مسـکن  سیاسـت  ـــ  سیاسـت  ایـن  ایـدۀ  مهـر  مسـکن  مشـکل  امـا  کـرد«.  ایجـاد 

نبـود. ـــ  بـرای فقیـران شـهری  اجتماعـی 

سیاسـتی  بـود:  احمدی نـژاد  اقتصـادی  سیاسـت  اسـکیزوفرنی  نخسـت،  مشـکل 
و خصوصی سـازی  یارانه هـا  برداشـتن  و  بنزیـن  قیمـت  آزادسـازی  یـک سـو  از  کـه 
کارخانه هـا و شـرکت های دولتـی را پـی گرفـت و مـورد تشـویق صنـدوق بین المللـی 
پـول بـود، و از سـوی دیگـر بـه عنـوان یـک دولـت راسـت افراطـی پوپولیسـت بـه 
را  اجتماعـی  مسـکن  و  همگانـی  پایـه  کمک هزینـۀ  اسـالمی،  جمهـوری  سـبک 

می کـرد. تعریـف 

مشـکل دوم،  فسـاد سـاختاری در سـاختمان حاکمیـت و تکثیـر دالل هـا در بـازار 
مسـکن بود. بازارهای رهنی و موسسـات مالی همچون قارچ روییدند تا تسـهیالت 
و  غـارت  و  ورشکسـتگی  آنهـا  همـۀ  سرنوشـت  بعـداً  و  دهنـد  ارائـه  ساخت و سـاز 
محروم سـازی شـهروندان بـود. ایـن واقعیـت حتـی در آمارهـای صنـدوق بین المللـی 
بـه فسـاد سـاختاری در  اشـاره  بـه جـای  آن  تفسـیر  امـا  اسـت،  پـول هـم مدفـون 
بـه  حـد خوبـی  تـا  را  اسـالمی  بخـش »خصوصـی« جمهـوری  کـه  امتیـازوری  نظـام 
وجـود آورده،  بـه »عـدم توانایـی مدیـران بانک هـای خصوصـی در ارزیابـی ریسـک 
سـال  گـزارش  آمـار  نمونـه،  یـک  اسـت.  شـده  دانسـته  مربـوط  سـرمایه گذاری« 
بانک هـای  و  بازگشـت موسسـات  بـدون  2۰۱۱ اسـت کـه نشـان می دهـد وام هـای 
خصوصـی در حیطـۀ سـرمایه گذاری مسـکن 2۵ درصـد کل ایـن تسـهیالت بـوده 
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بـرای مجمـوع بانک هـای  کـه ۵ برابـر بیشـتر از متوسـط وام هـای بـدون بازگشـت 
اسـت. و خصوصـی  دولتـی 

درحالی کـه هیـچ بـازاری در ایـران درسـت کار نمی کنـد، دولـت حسـن روحانـی امـا 
هنـوز بـه سیاسـت مسـکن خـود ادامـه می دهـد:  سیاسـِت کار خاصـی نکـردن.۴۸

سـهم واقعـی مسـکن از بودجـه ۹۷ از ۹۶ کمتـر بـود. کاهـش در ۹۸ ادامـه یافـت. 
بودجـه ۹۹ اساسـاً تفاوتـی بـا بودجـه ۹۸ در زمینـه اختصـاص اعتبـار بـرای مسـکن 

نکـرده اسـت، امـا در مـورد اهـداف ایـن اختصـاص تغییـر قابـل مالحظـه ای دارد.

در الیحـۀ بودجـه ۹۸، برنامـۀ مسـکن بـا »محوریـت تکمیـل و تحویـل واحدهـای 
باقی مانده مسـکن در بافت فرسـوده شـهری، شـهرهای جدید، مسـکن اجتماعی« 
تدویـن شـد، امـا ایـن محوریـت در بودجـه ۹۹ بـه »تکمیـل و تحویـل واحدهـای باقـی 
مانـده مسـکن مهـر، بافـت فرسـوده شـهری، طـرح بازآفرینـی و طـرح ملـی مسـکن« 
تغییر کرد۴۹. شـهرهای جدید که عموماً در حاشـیۀ کالن شـهرها و به عنوان میزبان 
زاغه هـا سـاخته شـده انـد،  از تمرکـز دولـت خـارج شـده انـد. بـا ایـن وجـود، نبایـد 
معنای عمیقی به این تغییر اختصاص داد. تنها نشـانه اش شکسـت سیاسـت های 

ایـن دولـت همچـون همـه دولت هـای پیـش از آن اسـت.

بـرای  پـول  بین المللـی  صنـدوق  توصیه هـای  بـه  عمـل  بـا  امـا  روحانـی  دولـت 
خصوصی سـازی مسـکن و وارد کـردن اعتبـار آن بـه منابـع بودجـه ای، تنهـا ماهیـت 

اسـت. بـرده  بیـن  از  را  بـه مسـکن مهـر  دفـاع در خانه هـای متعلـق  قابـل 

خاطـر،  همیـن  بـه  باشـد.  اجتماعـی  مسـکن  طـرح  یـک  بـود  قـرار  مهـر  مسـکن 
مالکیـت اصلـی خانه هـای آن بـا دولـت )شـرکت مـادر تخصصـی عمـران شـهرهای 
جدیـد و سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن( اسـت تـا مثـالً قیمـت اجاره بهـا قابـل کنتـرل 
باشـد و صاحبـان خانه هـا تنهـا »مالکیـت اعیـان« یـا بنـای خانـه را در قـراردادی ۹۹ 
سـاله در اختیـار داشـته باشـند. امـا در بودجه هـای ۹۸ و ۹۹، دولـت امـکان انتقـال 

مالکیـت زمیـن بـه مالـکان را فراهـم آورده اسـت.

محـل کسـب بودجـه بـرای برنامـۀ مسـکن و یارانه هـای آن ـــ کـه بـه نفـع انبوه سـازان 
تهاتـر زمیـن اسـت. دولـت در بودجه هـای ۹۸  و  نیـز فـروش  ـــ  سـرمایه دار اسـت 
میلیـارد   ۱۵۰۰ معـادل  »درآمـدی  تـا  داده  اجـازه  و شهرسـازی  راه  وزارت  بـه   ۹۹ و 
تومـان از محـل فـروش یـا تهاتـر زمین هـای وزارت راه و شهرسـازی بـه منظـور تامیـن 
ایـن  از  بخشـی  کننـد.  کسـب  مسـکن«  بخـش  در  شـده  تعریـف  طرح هـای  مالـی 
زمین هـا زمین هـای مربـوط بـه شـهرهای جدیـد اسـت کـه حـاال امـکان انتقـال آن 
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بـه بزرگ مالـکان فراهـم آمـده اسـت.

همیـن نـگاه بـه مسـکن حتـی صـدای محسـن هاشـمی، رئیـس شـورای شـهر تهـران 
را درآورد:

»در بودجـه سـال بعـد بـرای مسـکن و اقدامـات عمرانـی بـرای هـر تهرانـی تنهـا دو 
آینـده  انتظـار داشـت در سـال  تومـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت...  نبایـد  هـزار 

ایـن زمینـه صـورت بگیـرد«.۵۰  اقدامـی جـدی در 

بگذار بمیرند در برابر زندگی

میشـل فوکـو درمـورد تبارشناسـی زیست سیاسـت و حکمرانـی نئولیبـرال در »زایش 
زیست سیاسـت« و »از جامعـه بایـد دفـاع کـرد« دو نکتـه را روشـن می کنـد:

غربـی(  )آلمـان  مدلـی  بـر  مبتنـی  دوم  جهانـی  جنـگ  از  پـس  نولیبرالیسـم  یکـم، 
اقتـدار  سـپس  و  می گرفـت  شـکل  آزاد  بـازار  اقتـدار  ابتـدا  آن  در  کـه  شـد  تبییـن 
دولتـی در رابطـه بـا آن. گفتارهـای ایـن نولیبرالیسـم کـه اکنـون بـه ادبیـات سیاسـی 
رایـج مجهـز اسـت و بـه واژه هایـی همچـون توانمندسـازی و بهسـازی و مشـارکت 
از  باالتـر  کـه  می کننـد  مدیریـت  نحـوی  بـه  را  جمعیت هـا  واقـع  در  شـده،   مزیـن 
ایـن خـط حداقـل، خـط حداقلـی اسـت  امـا  باشـند:   اقتصـادی  یـک خـط حداقـل 
کـه مشـارکت اقتصـادی آنهـا در بازارهـا و در واقـع مشارکت شـان در ارزش افزایـی 

کنـد. تضمیـن  را  کاپیتالیسـتی 

در پـی اتخـاذ ابتکارعمـل توانمندسـازی زاغه هـا در سـازمان ملـل و بانـک جهانـی، 
سـامان هـای مـردم نهـاد غربـی بـه زاغه هـا رفتنـد تـا بـه مـردم آنجـا بیاموزنـد کـه 
بایـد از خـالل »کسـب و کارهای خـرد« و »میکروفایننـس« خـود را در بدهـی غـرق 
کننـد تـا از فقـر نجـات بدهنـد. راهـی بـرای بـدل کـردن ایـن جمعیت هـا بـه بازیگـران 

اقتصـادی. فعـال 

اقتصـادی  حاکمیـت  اصـل  بیـن  اسـت  مفصلـی  زیست سیاسـی،  حکمرانـی  دوم، 
تک سـاالرانۀ  حاکمیـت  اصـل  از  کـه  ـــ  بمیرنـد«  بگـذار  و  بسـاز  »زندگـی  ـــ  مـدرن 
خـودش  در  را  آن  و  عبـور،   ـــ  کننـد«   زندگـی  بگـذار  و  بسـاز  »مـرگ  ـــ  پیشـامدرن 

اسـت. کـرده  ادغـام 

نولیبرالیسـم  جهانی سازی شـده  قـدرت  رابطـۀ  یـک  بـه  یکدیگـر  کنـار  در  دو  ایـن 
گروه هـای  جـان  ارزش  مندبـودن  سـر  بـر  حاکـم  اقتـدار  تصمیم گیـری  می برنـد:   راه 
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ختـم  زاغه هـا  جمعیت هـای  بـه  دولتـی  غالـب  نـگاه  بـه  نهایـت  در  کـه  جمعیتـی 
بمیرنـد«. »بگـذار  می شـود: 

واژۀ شیک توانمندسازی در برنامۀ مسکن دولت روحانی چیزی به جز این رویکرد 
نیسـت. بحـران کرونـا امـا پرتـوی تـازه ای بـر ایـن »بگـذار بمیرنـد« انداختـه اسـت. یـا 
همان طـور کـه شـهرام خسـروی در گزارشـی از ایـران می نویسـد: »زندگی هـای مـردم 
ارزشـی ندارنـد«. ایـن جملـه ای بـود کـه از بسـیاری از ایرانی هـا در روسـتاها و شـهرها 

شنیدم«۵۱.

حـاد  منقطه هـای  آنهـا  نیسـتند،   سـرکوب  و  قربانی شـدن  تجلـی  تنهـا  زاغه هـا  امـا 
مقاومـت و مبـارزه علیـه خشـن ترین فرآیندهـای محروم سـازی و غـارت دولتـی هـم 
بمیرنـد.«  برابـر حکـم »بگـذار  زندگـی در  بـه  آری گویـی  بـرای  هسـتند؛ کارزارهایـی 
اگرچـه شـرایط سـخت و دشـوار سـویۀ تاریـک رقابـت بـرای بقـا را در زاغه هـا ایجـاد 
رمانتیزه کردن شـان  از  پرهیـز  بـا  را  زاغه هـا  رهایی بخـش  بالقوگی هـای  می کنـد، 

آنهـا دیـد.۵2 می تـوان در سیاسـت خودآییـن مبـارزه  در 

فرانتـس فانـون در »دوزخیـان روی زمیـن« زاغه هـای استعمارشـدگان در حاشـیۀ 
شـهرهای بـزرگ کشـورهای مسـتعمره را سـکونت گاه جمعیتـی توصیـف می کنـد کـه 
»خسـتگی ناپذیر دور شـهرها می پیچنـد بـه ایـن امیـد کـه یـک روز باالخـره اجـازه 
ورود بـه داخـل را پیـدا می کننـد.« امـا بالفاصلـه می افزایـد کـه » ایـن تـودۀ انسـانی، 
در میـان  ایـن مـردم زاغه هـا کـه در اصـل لمپن پرولتاریـا هسـتند،  خیـزش، پیشـروان 
شهرنشـین را خواهنـد یافـت. چـرا کـه لمپن پرولتاریـا، ایـن جماعـت مردمان گرسـنه 
... یکـی از خودانگیخته تریـن و رادیکال تریـن نیروهـای انقالبـی مـردم اسـتعمارزده 

اند«.۵۳

جنبـش زاغه نشـین های آفریقـای جنوبـی کـه مقالـه بـا آنهـا آغـاز شـد، نمونـه ای از 
یـک ابتـکار عمـل در سـازماندهی خودآییـن اسـت کـه از دل مبـارزه بیـرون آمـد. 
کنشـی کـه بـه سـازماندهی و حفـظ یـک جنبـش انجامیـد، شـبیه بـه اعتراض هـای 
شـعارهای  از  یکـی  بـود.   2۰۰۵ در  دوربـان  بـه  جاده هـا  مسـدودکردن   ،۹۸ آبـان 
همیشـه  و  اسـت  کمونیسـم«  زیسـتن  »اخـالق    Abahlali  basemjondolo

بـر نمایندگـی را طـرد کـرده اسـت. سیاسـت حزبـی مبتنـی 

هـدف  کـه  اسـت  گروه هایـی  انـواع  از  ناهمگـون  جمعیتـی  زاغه هـا  جمعیـت 
همیـن  امـا  بوده انـد،  سـاختاری  به حاشـیه راندن  مکانیزم هـای  شـدیدترین 
معاصرتـر  را  آفریقایـی  زاغه نشـین های  جنبـش  آمـوزۀ  تفاوت هـا،  و  ناهمگونـی 

: می کنـد
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» جنبـش بـا الهـام از زیسـت جهان هـای متنوعـی کـه در ایـن سـکونت گاه ها گـرد 
هـم آمـده انـد، بایـد امـر نـوی چندرگـه ای را از دل تـار و پـود امـر قدیمـی می سـاخت. 
میتینگ هـای رسـمی بـرای تحقـق تأمـل دقیـق جمعـی بـر تجربه هـای پیش برنـده و 

زاینـدۀ جنبـش ضـروری اسـت. موسـیقی و غذاهـای جمعـی و بـازی و نیایـش

پـود باهم بـودن را متصـل می کنـد،  تـار و   و داسـتان خوانی و مراسـم تدفیـن کـه 
هـم بـرای حفـظ تعهـد جمعـی بـه اصـول جنبـش ضـروری اسـت و هـم بـرای حفـظ 
اراده بـه مبـارزه. Abahlali همچنیـن دریافتـه کـه حتـی اگـر ارادۀ فزاینـده ای بـه 
مبـارزه باشـد، بـاز هـم مبـارزۀ جمعـی ممکـن نیسـت،  مگـر سـکونت گاه ها بـه شـکل 
دموکراتیـک و خودآییـن اداره شـوند. اگـر وفـاداران بـه حزب هـا، بازمانده هـای فاسـد 
یک اشراف سـاالری شکسـت خورده، ارباب های زاغه ها یا ترکیبی از اینها بر زاغه ها 
مسـلط شـوند،  بایـد ایـن سـلطه را بـه چالـش کشـید... بهتریـن تاکتیک، اسـتفاده از 
تقویـت سـکونت گاه های دموکراتیـک نزدیک تـر بـرای تضمیـن حفاظـت از مبـارزان 
شـجاعی اسـت کـه تصمیـم گرفتـه انـد نوعـی تجلـی آزادانـه از مطالبـۀ تـوده ای بـرای 

دموکراسـی را سـازماندهی کننـد.«۵۴ 

را  اقتصـادی  ارزش افزایـی  کـه  دادنـد  نشـان  کرونـا  بحـران  در  زیـادی  دولت هـای 
آنهـا،  برابـر  در  می دهنـد.  ارجحیـت  مختلـف  جمعیتـی  گروه هـای  زندگی هـای  بـر 

گرفـت. شـکل  مطالبه گـری  و  مردمـی  و  محلـی  ابتکارعمل هـای 

اکنـون شـاید بتـوان راهکارهایـی فـوری یافـت کـه در برنامه هـا و گزارش هـای خـود 
خانه هـای  اسـت. سـازماندهی  اشـاره شـده  آنهـا  بـه  اسـالمی  مقام هـای جمهـوری 
خالـی و واگـذاری آنهـا بـه بی خانمان هـا و فقیـران شـهری یکـی از آنهاسـت. بـه گفتـۀ 
معاون وزیر مسـکن، ۱۰ درصد خانه های ایران خالی از سـکنه هسـتند. اما مالکان 
خانه هـای خالـی حتـی از دادن مالیـات هـم معـاف بوده انـد، چـون کسـانی همچـون 
وزیـر پیشـین مسـکن اسـتدالل می کردنـد سـرمایه دارها بـا وضـع مالیات بر مسـکن 
خالـی خواهنـد ترسـید و از بـازار مسـکن خواهنـد رفـت. توجیـه فسـاد بـرای بازتولیـد 
بیشـتر آن.۵۵ هنـوز مشـخص نیسـت برنامـۀ مالیـات بـر مسـکن خالـی کـه ۱۳۹۸ 

بحـث آن دوبـاره مطـرح شـد، پیـش خواهـد رفـت یـا خیـر.

اساسـاً  آنهـا  از  اسـت:  شـماری  زاغه نشـین ها معضـل حقوقـی  بـزرگ  یـک مشـکل 
بـی شناسـنامه هسـتند و بنابرایـن بـه خدمـات شـهری و دولتـی دسترسـی ندارنـد و 
بسـیاری از سـند و مـدرک درسـتی بـرای زمیـن یـا مسکن شـان برخـوردار نیسـتند. 
دولت اما به جای به رسـمیت شـناختن مالکیت فقیران شـهری۵۶، مالکان دیگری 
را بـه رسـمیت می شناسـد و گاه و بیـگاه بـرای تخلیـۀ اجبـاری و تخریـب زاغه هـا بـه 

سراغ شـان مـی رود ـــ  همچـون مـورد ده ونـک تهـران.
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آن  ادغـام  و  بازنمایـی/ نمایندگـی  بـر  فـرم دولتـی و سیاسـت مبتنـی  از یـک سـو، 
در سـرمایه داری جهانـی خـود بخشـی از مشـکل اسـت و از سـوی دیگـر، تبعیـض 
بـر  مبتنـی  نظـام  شـالوده های  در  دینـی  ـــ  ملـی  اقلیت هـای  به حاشـیه راندن  و 
نمی تـوان  اسـالمی  بـه حکومـت جمهـوری  دارد.  قـرار  ایـران  ناسیونالیسـم شـیعی 

بسـت. امیـدی 

تأسـی بـه آینـده ای از یـک دولـت متمرکـز قـوی بـا برنامه هـای سوسیالیسـتی نیـز 
و  سوسیالیسـت  دولت هـای  تاریخـی  تجربه هـای  کـه  عـالوه  بـه  نیسـت.  معنـادار 
در  نهـرو  مصـر،  در  )ناصـر  زاغه نشـینی  بـا  مبـارزه  بـرای  جهـان  جنـوب  ملی گـرای 
بـه  تانزانیـا(  در  نایـرره  ژولیـوس  اندونـزی،   در  سـوکارنو  کوبـا،  در  کاسـترو  هنـد، 
از جملـه اسـتبداد و تبعیـض سـاختاری هویتـی شکسـت خـورد. دالیـل مختلـف 

زاغه هـا،  همان طـور کـه گفتیـم، خودشـان چشـم اندازی بـرای سیاسـت آینـده پس از 
کرونا در اختیار قرار می دهند. تمرکززدایی از قدرت،  واگذاری مدیریت و تخصیص 
و نظارت بر منابع به اجتماع ها، ادارۀ خودآیین از راهتشکل های خودآیین، برابری 
در عیـن حفـظ تفاوت هـا،  و گـذار از عادت هـای سیاسـی و اجتماعـی و اقتصـادی 
نئولیبرالیسـم. و البتـه اینکـه دولت هـا،  علی رغـم گفتارهـای »ترحم انگیز« نسـبت به 
فقیران شـهری، پیش از هر چیز »سـردترین در میان همۀ هیوالهای سـردند و به 

سـردی دروغ می گویند.«
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یک »طبقه ی نوین خطرناک«؟

بررسی مختصر برخی مولفه های مفهوم طبقه ی 
متوسط فقیر در ایران

بیژن فرزانه

ایـران را  بـر  چکیـده: اعتراضـات سراسـری دی مـاه 1396 گفتمـان سیاسـی حاکـم 
از عوامـل  تبییـن یکـی  بـرای  بیـات  تغییـر داد. آصـف  بازگشـت ناپذیری  بـه شـکل 
اصلـی کـه پـس از ایـن اعتراضـات در سـپهر سیاسـی ایـران ظهـور کـرد از عبـارت 
دربـاره ی  او  نظریـات  بـا  مفهـوم  ایـن  می کنـد.  اسـتفاده  فقیـر«  متوسـط  »طبقـه ی 
انقالب هـای عربـی و جوانـان خشـمگین خاورمیانـه هم خوانـی دارد. در ایـن جسـتار، 
تـالش می  شـود اجـزای تعریـف مطرح شـده از جانـب آصـف بیـات یک به یـک تبییـن 
شـوند، و تاریـخ تکویـن ایـن طبقـه از دو دهـه قبل تـر یعنـی بـا آغـاز دوران معـروف به 
اصالحـات، بررسـی شـود. بـرای فهـم ضـرورت پیدایـش ایـن طبقـه، عـالوه بـر تاریـخ 
بیست سـاله، بایـد بـه برخـی از مولفه هـای دیریـن تـر در سـاخت طبقاتـی جامعـه ی 

ایـران پرداخـت.

کمپرادوریسـم  و  ناقـص  فرماسـیون  همچـون  مفاهیـم  ایـن  از  برخـی  بـه  ابتـدا 
می پردازیـم. در ادامـه بـه کژتابی هـای انقـالب ۱۳۵۷ بـرای تحلیـل سـاخت طبقاتـی 
جامعـه ی ایـران می پردازیـم کـه در کنـار سرنوشـت خـاص خرده بـورژوازی پـس از 
انقالب ۵۷، شـامل دو روند درون تابی و برون تابی سـاختاری می شـود. سـپس وارد 
دوران تشـکیل طبقه ی متوسـط فقیر می شـویم که معموالً به دوران سیاسـت های 
نئولیبرالـی در ایـران شـناخته می شـود. هرچنـد کاربـرد مفهـوم نئولیبرالیسـم دربـاره 
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ایـران محـل مناقشـه اسـت، امـا برخـی از مولفه هـای موثـر آن در تبییـن طبقـه ی 
ایـن  بـه تعریـف آصـف بیـات بررسـی شـده اند. مهم تریـن  بـا توجـه  متوسـط فقیـر 
از  مقرارت زدایـی  عمومـی،  مایملـک  و  خدمـات  خصوصی سـازی  شـامل  روندهـا 
قراردهـای کاری و بی ثبات سـازی و ارزان سـازی نیـروی کار هسـتند. بـا ایـن وجـود، 
سـلب مالکیت گسـترده از طبقه ی زحمتکش در این سـه دهه هرگز با شـکوفایی 
تولید همراه نبوده است، و باید آن را در قالب سیاست های احیای قدرت طبقاتی 
و خـروج سـرمایه در نظـر گرفـت. بـا ایـن مقدمـات، بـار دیگـر بـه ایـده ی آصـف بیـات 
بازمی گردیم که »طبقه ی متوسـط فقیر یکی از عوامل اصلی در عرصه ی سیاسـت 
رادیـکال خواهـد بـود«، و می پرسـیم کـه چـه نقشـی را در کنـار چـه عوامـل دیگـری 

می توانـد ایفـا کنـد؟ 

دو حماسه به فاصله ی بیست سال 

در 2۹ نوامبـر ۱۹۹۷ تیـم فوتبـال ایـران بـا قانـون گل زده بیشـتر در خانـه حریـف، 
در مرحلـه پلـی آف آسیا-اقیانوسـیه تیـم اسـترالیا را شکسـت داد و بعـد از 2۰ سـال 
وارد جـام جهانـی شـد. آخریـن حضـور ایـران در جـام جهانـی پیـش از آن بـه سـال 
بـه  کـه  پیـروزی  ایـن  برمی گشـت.  انقـالب ۱۹۷۹  از  پیـش  یـک سـال  یعنـی   ۱۹۷۸
بـا حضـور میلیون هـا  نوامبـر( شـناخته می شـود   ۱۹( آذر«  نـام »حماسـه ی هشـت 
 ،۱۹۷۹ انقـالب  از  بعـد  بـار  نخسـتین  بـرای  شـد.  همـراه  شـهرها  تمـام  در  ایرانـی 
بـرای شـادی در خیابان هـا  بـه صـورت خودجـوش  و  میلیونـی  در مقیاسـی  مـردم 
حاضـر شـدند، و نیروهـای پلیسـی و امنیتـی بـه سـرکوب آنهـا نپرداختنـد. در تضـاد 
آشـکار بـا تصاویـر تلویزیـون دولتـی از »مـردم همیشـه حاضـر در صحنـه« و »امـت 
حـزب هللا«، خیابان هـا متعلـق بـه مردمـی بـود کـه دسـت  می زدنـد، می رقصیدنـد، 
می کردنـد.  پخـش  خـود  ماشـین های  از  »لس آنجلسـی«  موسـیقی های  حتـی  و 
دیگری سـتیزی ریشـه دار میـان اقشـار و طبقـات مختلـف مـردم بـرای مـدت کوتاهـی 
جـای خـود را بـه یکپارچگـی و هم سرنوشـتی داده بـود تـا جایـی کـه در برخـی مـوارد، 
مهاجـران افغانسـتانی را روی دسـت بلنـد می کردنـد )چـون تصـور عمومـی بـر ایـن 
بـود کـه خـداداد عزیـزی، کسـی کـه گل سرنوشت سـاز ایـران را به ثمر رسـاند، اصالتاً 
افغانسـتانی اسـت(. این تصویر غریب آشـنا ۱ از همبسـتگی و تعلق اجتماعی و این 
شـادی خودجوش که برای چند سـاعت بدون درگیرِی عمده خیابان ها را تصاحب 
کـرد، صرفـاً ناشـی از هیجـان پیـروزی در زمیـن فوتبـال نبـود: کمتـر از شـش مـاه 
قبـل، در 2۳ مـه همـان سـال، بـا پیـروزی غیرمنتظـره محمـد خاتمـی در انتخابـات 
ریاسـت جمهوری ایـن بـاور عمومـی تقویـت شـده بـود کـه مـردم می تواننـد راه هـای 
به نسـبت کم هزینـه ای بـرای تسـلط بـر سرنوشـت خویـش بسـازند. ظاهـراً شـکاف 
میـان دولـت و جامعـه کم تـر شـده بـود، و زمانـه ی »گفتگـوی تمدن «هـا و ارتبـاط 
دوسـتانه بـا جهـان فـرا رسـیده بـود. جالـب آنکـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 
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۱۹۹۷ نیـز تـا مدت هـا بـه نـام حماسـه ی دوم خـرداد )2۳ مـاه مـی( شـناخته می شـد. 
تـو گویـی تقویـم ۱۹۹۷ تمایلـی بـه حماسـه سـاختن از روزهـا و رویدادهـا را نشـان 
می داد )دسـت بر قضا، در همین ایام بود که قاسـم سـلیمانی به فرماندهی سـپاه 

قـدس منصـوب شـد(. 

بیسـت سـال بعـد، در دسـامبر 2۰۱۷ ، حماسـه ای از جنسـی دیگـر در خیابان هـای 
ایـران رخ داد کـه برخـی آن را »ده روزی کـه ایـران را لرزانـد« نامیده انـد. تقریبـاً تمـام 
کارشناسـاِن مسـتقل متفق القول اند که اعتراضات دی ماه ۹۶ چشـم انداز سیاسـی 
ایـران را بـه شـکل بازگشـت ناپذیری تغییـر داده اسـت.2 بیـش از ۱۰۰ شـهر شـاهد 
اعتراضات توده ای و بدون رهبری بودند که از گرانی و تورم، تا فساد سیستماتیک 
و افسارگسـیخته، اسـتبداد دینـی و سیاسـی، و مداخـالت امپریالیسـتی حکومـت 
ایـران در کشـورهای همسـایه همچـون سـوریه و عـراق را مـورد خطـاب قـرار مـی داد. 
یکـی از شـعارهایی کـه در ایـن مـوج اعتراضـی مطـرح شـد می گفـت »اصالح طلـب، 
اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا« که آخرین میخ بر تابوت شـعارها و جریان سیاسـی 

آغـاز شـده در دوم خـرداد ۱۳۷۶ بـه حسـاب  می آمـد. 

حرکتـی  در  موحـد  ویـدا  نـام  بـه  جوانـی  زن   ۹۶ مـاه  دی  اعتراضـات  بـا  هم زمـان 
نمادیـن و در اعتـراض بـه حجـاب اجبـاری روسـری خـود را بـر سـر چوبـی کـرد و روی 
سـکویی در خیابـان انقـالب تهـران ایسـتاد؛ ایـن الگـوی اعتراضـی بـه سـرعت تکثیـر 

را تکـرار کردنـد.  آن  بارهـا  انقـالب«  شـد و »دختـران 

 ،2۰۱۷ دسـامبر  اعتراضـات  درهم تنیـده ی  شـبکه ی  تحلیـل  هنـگام  بیـات  آصـف 
ایـران  در  آتـی  انقـالب  مقدمـه ی  الزامـاً  را  آن  تحلیل گـران،  از  بسـیاری  خـالف  بـر 
فقیـر«  بـه سـرکردگی »طبقـه ی متوسـط  فوق العـاده  را خیزشـی  آن  امـا  نمی دانـد، 

می خوانـد: 

»آنچـه در روزهـای اخیـر در ایـران رخ نمـود نـه بسـط سـاده ی اعتراضات روزمره و نه 
مقدمـه ای بـر یـک انقـالب، کـه یک خیزش مردمی فوق العاده بود. هسـته ی مرکزی 
آن »طبقـه ی متوسـط فقیر«بـود. ایـن طبقـه ی  برآشـفته، محصـول دوره  ای نولیبـرال 
اسـت کـه در آن رفـاه مـردم بـه امـان خدایـان بـازار رهـا شـد. بـا گشـایِش اقتصـاد 
ایـران، ایـن طبقـه از فرصت هـای آموزشـی بهـره بـرد، امـا در بـازار کار نـاکام مانـده 
بـود؛ انتظـارات آنهـا بـاال اسـت، امـا معیشـت آنهـا متزلزل تـر از قبـل اسـت... اعضـای 
ایـن طبقـه به شـدت از آنچـه در جهـان در دسـترس و دردمندانـه از آن محرومنـد، 
آنهـا شـرایطی موقتـی   ایـن اسـت کـه زندگـی عاریتـی و برزخـی  بـر  آگاهنـد. تصـور 
اسـت، امـا در واقعیـت همیشـگی می شـود. نـه کامـال احسـاس جوانـی می کنند و نه 
احسـاس بلـوغ، و سرشـار از خشـم عمیـق اخالقـی، ایـن طبقـه تبدیـل بـه بازیگـری 
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کلیـدی در سیاسـت رادیـکال می شـود.« ۳

بـرای متولدیـن دهـه ۱۹۸۰ در ایـران توصیـف آصـف بیـات از شـرایط زیسـت آنـان 
بسـیار ملمـوس اسـت. تحلیـل آصـف بیـات از ظهـور غیرمنتظـره ی یـک »طبقـه ی 
نویـن خطرنـاک« در سـپهر سیاسـی ایـران نیـز همیـن وضعیـت تعلیـق را درون خـود 
حفـظ می کنـد: آن را خیزشـی مردمـی، فوق العـاده، و چـه بسـا بی سـابقه می دانـد، 
کـه در عیـن حـال مقدمـه ای بـرای انقـالب آتـی در ایـران نیسـت. و البته در پایان نیز 
همیـن وضعیـت برزخـی حفـظ می شـود: ایـن طبقـه در آسـتانه ی تبدیـل شـدن بـه 
بازیگـری کلیـدی در سیاسـت رادیـکال اسـت، امـا کـدام نقـش را بـه عهـده خواهـد 

گرفت؟ 

و  متعـدد  ماجـرا«، شـعارهای  تمومـه  »دیگـه  کنـار شـعار سـلبی  در  کـه  می دانیـم 
گاه متناقضـی نیـز در ایـن اعتراضـات مطـرح شـد؛ برخـی از ایـن شـعارها خواهـان 
بازگشـت فرزند شـاه، دیکتاتور پیشـین ایران و نظام سـلطنتی بودند، برخی حسـاب 
دسـتگاه حاکـم را از دیـن اسـالم جـدا می دانسـتند، برخـی شـعارها فقـط دولـت را 
مسـئول گرانـی می دانسـتند، حـال آنکـه برخـی دیگـر گشـایش اقتصـادی را در گـرو 

تحـول سـاختار سیاسـی می دانسـتند.۴

ایـن مقالـه تـالش خواهـد کـرد کـه تا حد ممکن شـرایط سـنجش پاسـخ های ممکن 
بـه ایـن پرسـش را فراهـم کنـد: بـا وصـل کـردن ایـن دو نقطـه »حماسـی« در تاریـخ 
اقتصـادی، اجتماعـی، و سیاسـی(، چـه خطـوط عمـده ای  )از منظـر  ایـران  معاصـر 
ایـن  بـه دسـت خواهـد آمـد و تالقی گاه هایشـان چـه تحولـی در  ایـن دو دهـه  در 
مختصـات را نشـان می دهنـد؟ امتـداد ایـن خـط چـه نسـبتی بـا اعتراضـات نوامبـر 
2۰۱۹ دارد کـه بـار دیگـر تمـام ایـران را در نوردیـد؟ نسـبت مفهـوم طبقـه ی متوسـط 
فقیـر بـا ایـن خطـوط و گره گاه هـا و البتـه آینـده نامطمئـن پیـش روی جامعـه ایـران 

چیسـت؟

طبقـه ی  مفهـوم  نسـبت  اسـت  نیـاز  گاه  راهنمـا،  پرسـش های  ایـن  بـه  عطـف  بـا 
متوسـط فقیـر را بـا مفاهیـم آشـناتر و بسـط یافته تری نـزد آصـف بیـات، همچـون 
فقـرای شـهری یـا »پیـش روی خامـوش« تبییـن کنیـم. همچنیـن گاه بایـد به مفاهیم 
 would-be middle« مجـاور نـزد دیگـر متفکـران مراجعـه کنیـم، همچـون مفهـوم
class« که فرهاد خسـروخاور برای توضیح پدیده ی مشـابهی در این دوره تاریخی 

بـه کار بـرده اسـت. ۵
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 امـا بخـش عمـده ی ایـن یادداشـت، بـه پرسـش هایی خـارج از چهارچـوب توصیفـی 
بـرای نمونـه، اطـالق »طبقـه« در »طبقـه متوسـط فقیـر«  بیـات می پـردازد.  آصـف 
طبقاتـی  تحلیـل  بـرای  همچنیـن  و  نوظهـور،  پدیـده  ایـن  بـرای  داللت هایـی  چـه 
موجـود  طبقاتـی  تحلیل هـای  متقابـالً،  داشـت؟  خواهـد  همـراه  بـه  ایـران  جامعـه 
بـه  اقتصادی-سیاسـی  جنبـه  از  کـه  آنهایـی  ویـژه  بـه  ایـران،  جامعـه ی  دربـاره ی 
تحلیـل آن پرداخته انـد )همچـون کتـاب طبقـه و کار در ایـران( چـه نـکات روشـن 
»محصـول  می سـازند؟  آشـکار  مـا  بـر  فقیـر«  متوسـط  »طبقـه  دربـاره  را  تاریکـی  و 
نئولیبرالیسـم« بـودن بـه چـه معنـا اسـت و آیـا می تـوان نئولیبرالیسـم را بـه شـکل 
همگـون و در قالـب پیامدهـای اجتماعـی و اقتصـادی دسـتورالعمل های صنـدوق 
بین المللـی پـول دربـاره ی جامعـه ایـران بـه کار بـرد؟ آیـا »طبقـه ی متوسـط فقیـر« 
یـک طبقـه ی همگـون و واحـد اسـت، و در آن صـورت سـابقه ایـن طبقـه نوظهـور را 
تـا کجـا بایـد دنبـال کـرد؟ »متوسـط بـودن« ایـن طبقـه را چطـور بایـد تعبیـر کـرد، 
بـه ویـژه بـا توجـه بـه مختصـات ایـران در جنـوب جهانـی کـه طبقـات میانـی آن نـه 
تولیـد و مناسـبات اقتصـادی حاکـم، بلکـه همـواره نتیجـه ی رانـت و در  نتیجـه ی 
واقـع وابسـته بـه قـدرت سیاسـی حاکـم بوده انـد؟ اگـر بخواهیـم از جنبـه توصیفـی 
متوسـط  طبقـه ی  ببینیـم  بایـد  کنیـم،  حرکـت  آن  تحلیلـی  جنبـه  بـه  مفهـوم،  ایـن 
فقیـر چـه نکاتـی را دربـاره تغییـر و تحـوالت سـاختاری طبقاتـی اجتماعـی در ایـران 
آیـا طبقـه ی  نادیـده می گیـرد؟  را  یـک  کـدام  و  )یـا خاورمیانـه( برجسـته می سـازد، 
بـه  را   ۹۸ آبـان  و   ۹۶ مـاه  دی  اصلـی  بازیگـران  کـه  اسـت  خطـی  فقیـر  متوسـط 
یکدیگـر متصـل می سـازد؟ در این صـورت سـابقه ی آن را تـا کجـا بایـد دنبـال کـرد، 

و امتـداد آن چـه مشـخصاتی خواهـد داشـت؟

بـرای ایـن منظـور نقـل قـول فـوق از آصـف بیـات را به میز تشـریح می آوریم، و تالش 
می کنیم مولفه های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی آن را در کنار مفاهیم هم جوار 

آن نـزد آصـف بیـات و دیگـران، و گره گاه هـای تاریخـی این دو دهه بررسـی کنیم. 

آرایش و مختصات طبقاتی جامعه ی ایران

یـا  ایـران،  نوظهـور در سـپهر سیاسـی  پدیـده ای  فقیـر  اگـر طبقـه ی متوسـط  حتـی 
بـاز هـم  مفهومـی فراتـر از مختصـات کالسـیک تعریـف طبقـات اجتماعـی باشـد، 
بایـد بـه شـکلی کیفیـت »یـک طبقـه« را داشـته باشـد. بـه بیـان دیگـر بایـد بـه یـک 
صورت بنـدی از مناسـبات اجتماعـی حاکـم بـر ایـن طبقـه دسـت  یافـت، وگرنـه بدون 
ایـران  رادیـکال  سیاسـت  در  نقش آفرینـی  انتظـار  بـه  نمی تـوان  طبقاتـی  آگاهـی 
نشسـت. بـرای سـنجش ایـن امـر، بـه مـرورِ تاریـخ پرمناقشـه مفهوم طبقـه نخواهیم 
پرداخـت. در مقابـل بـه مـرور برخـی مولفه هـای ویـژهء سـاختار طبقـات اجتماعـی در 
ایـران می پردازیـم. هرچنـد روایت هـای کالن و تعمیم دهی هـای کلـی بـرای تحلیـل 
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طبقاتـی بـه شـدت آسـیب زا هسـتند، امـا قصـد مـا نـه ارائـه ی یـک تحلیـل طبقاتـی 
جدیـد، بلکـه کنـار هـم گذاشـتن عناصـری اسـت کـه از تحلیل هـای صورت گرفتـه 
می توانـد بـه درک ضـرورت پیدایـش و کیفیت هـای یـک طبقـه نویـن کمـک کنـد. 

دربـاره ی مختصـات طبقاتـی جامعـه ی ایـران و تحـوالت آن پژوهش هـای متعـددی 
صورت گرفته است. به علت کمبود منابع آماری موثق، بسیاری از این پژوهش ها 
جنبـه ی کیفـی و مفهومـی دارنـد. بـا ایـن وجـود معتبرتریـن ایـن تحقیق هـا من جملـه 
کتـاب طبقـه و کار در ایـران و نیـز پژوهش هـای تاریخـی یروانـد آبراهامیـان، وجـه 
مشـخصه ی طبقـات را صرفـاً بـر حسـب شـیوه تولیـد تعریـف نکرده انـد، بلکـه آن 
را »در بافتـار زمـان تاریخـی و اصطـکاک اجتماعـی بـا سـایر طبقـات مفهوم پـردازی 

کرده انـد.«۶

اگـر از اصطالحـات اریـک اولیـن رایـت وام بگیریـم، این تحلیل  ها ترکیب خاص سـه 
فراینـد در هم تنیـده را در جامعـه ی ایـران بررسـی می کننـد: نخسـت توزیـع منابـع 
فرهنگـی و روابـط اجتماعـی کـه مهم ترینشـان تحصیـالت اسـت، و می توانـد منجـر 
بـه ادراک مشـترکی میـان بخشـی از افـراد جامعـه گـردد کـه در پیونـد بـا شـرایط 
مـادی آنهـا اسـت )رویکـرد قشـربندی(؛ دوم، توزیـع رانت هـا و امتیازهـای انحصـاری 
کـه بـه جایگاه هـای نابرابـر اجتماعـی می انجامـد و بـا نقش آفرینـی پررنـگ دولـت، بـه 
شـکل گیری یـک اقلیـت ممتـاز و نیـز قشـری ممتـاز در هـر طبقـه )همچـون طبقـات 
کارگـری کـه بـه اصطـالح اسـتخدام رسـمی دولـت هسـتند( منجـر می شـود )انحصـار 
اجتماعـی(؛ و درآخـر نیـز روابـط قـدرت حاکـم بـر جامعـه کـه می توانـد سـلطه ی خـود 
را خـواه در قالـب اسـتثمار نیـروی کار، و یـا غـارت امـوال و فقیرسـازی عمـوم مـردم 

حفـظ کنـد. ۷

جـدول ۱ برگرفتـه از کتـاب طبقـه و کار در ایـران )پیوسـت A-۱( تصویـری عمومـی از 
ترکیب طبقاتی جامعه ی ایران را در سالهای ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، و ۱۳۷۵ ارائه می دهد. 
محورهـای طبقه بنـدی ایـن کتـاب مالکیـت منابـع و ابـزار تولیـد، رانـت و نزدیکـی 
بـه کانـون قـدرت، و مهـارت افـراد اسـت. طبقـه ی سـرمایه دار و خرده بـورژوا بـه دو 
زیرگـروه سـنتی و مـدرن قابـل تفکیـک اسـت. متقابـالً طبقـه ی متوسـط و طبقـه ی 
کارگـر نیـز بـه دو بخـش دولتـی و خصوصـی قابـل تفکیـک اسـت. در نهایـت نیـز 
کارگـزاران سیاسـی )چـه نظامـی و چـه غیـر نظامـی( در دسـته ای جداگانـه عرضـه 
می شـود، چـون جایـگاه ویـژه ی آنهـا در مناسـبات قـدرت، ویژگی هـای آن را از سـایر 
طبقـات جـدا می سـازد. بـا توجـه بـه اینکـه هـدف ایـن یادداشـت، بررسـی جزئیـات 
آرایـش اجتماعـی طبقـات نیسـت، تفکیک هـای ریـز طبقـات از ایـن جـدول حـذف 

شـده اند.
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جدول شماره ۱ – ترکیب طبقاتی نیروی کار شاغل ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ 

سـتون آخـر کـه بـه سـال ۱۹۹۶ مربـوط می شـود، در واقـع آرایـش طبقاتـی در نقطه ی 
بلکـه صـرف  ایـن جـدول،  اعـداد  تنهـا  نـه  را تشـکیل می دهـد.  مـا  بررسـی  شـروع 
خاسـتگاه های  فهـم  بـرای  نمی توانـد  دسـته بندی  ایـن  بـرای  ذکرشـده  معیارهـای 
طبقاتـِی طبقـه ی متوسـط فقیـر کفایـت کنـد. امـا رونـد تغییـر ترکیـب طبقاتـی در 
ایـن سـه جـدول، بـا در نظـر گرفتـن دو نقطـه عطـف تاریخـی ـــ نخسـت انقـالب ۵۷، 
و دیگـری دوران سـازندگی یـا ورود بـه عصـر نئولیبرالیسـم بـه تعبیـر آصـف بیـات ـــ 

می توانـد مـا را بـه تبییـن خاسـتگاه طبقـه متوسـط فقیـر نزدیـک کنـد. 

1- فرماسیون ناقص

می دهنـد.  نشـان  را  پیوسـته  رشـد  یـک  متوسـط  طبقـه ی  و  سـرمایه دار  طبقـه ی 
پیشـین  رژیـم  سـرمایه دار  طبقـه ی   ۱۳۵۷ انقـالب  از  پـس  می دانیـم  حالی کـه  در 
بـه شـکل گسـترده خلـع یـد شـدند، و رشـد یـک درصـدی ایـن طبقـه در فاصلـه ی 
بـا  ایـن طبقـه  تـا ۱۳۶۵ نشـان دهنده ی امـکان جایگزینـی کامـل  سـال های ۱۳۵۵ 
اعضایـی جدیـد در نظـام امتیازدهـی جامعـه ی ایـران در یـک بـازه ده سـاله اسـت. 
بـه همیـن سـیاق، بحـران سـاختاری پسـاانقالبی نـه تنهـا تولیـد را کاهـش می دهـد، 
بلکـه مناسـبات تولیـدی سـرمایه داری را نیـز سسـت می  کنـد. بـه ایـن اعتبـار رشـد 
طبقه ی متوسـط که قاعدتاً باید در گروی شـکوفایی اقتصادی باشـد، در کنار رشـد 
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طبقه ی سـرمایه دار نشـان از کیفیات خاصی در آرایش و اصطکاک اجتماعی میان 
طبقـات در جامعـه ی ایـران دارد کـه می تـوان آن را فرماسـیون ناقـص در سـاختار 
طبقاتـی ایـران دانسـت. بـه بیـان دیگـر، طبقـه ی بـورژوای جامعـه ی ایـران بیـش از 
آنکـه نتیجـه ی فعـل و انفعال هـای درازمـدت اقتصـادی باشـد، زاییـده ی پدیـده ای 

اسـت کـه بـورژوازی وابسـته یـا کمپرادوریسـم خوانـده می شـود. 

کشـورهای  در  او  زعـم  بـه  اسـت.  کـرده  جزنـی صورتبنـدی  بیـژن  را  مفاهیـم  ایـن 
اسـتعماری و نواسـتعماری »هنگامـی کـه اسـتعمار قـدم بـه کشـورهای تحـت سـلطه 
گذاشـت، فئودالیسـم صورت بنـدی مسـتقر در پیشـرفته ترین سـرزمین های مـورد 

هجـوم بـود«. ۹

تحـوالت  و  تاریخـی  تکویـن  نتیجـه  ایـران، طبقـه ی سـرمایه دار  در  دیگـر  بیـان  بـه 
اجتماعـی نبـود. 

ایـن پدیـده فقـط بـه ایـن سـه دهـه محـدود نمی شـود، بلکـه اصالحـات ارضـی در 
دهـه ی پیـش از آن نیـز نتیجـه ی فشـاری نواسـتعماری بـود بـرای صنعتی شـدن بـه 
بـه  سـرمایه داری.  جهانـی  نظـام  در  ایـران  پیرامونـی  مشـارکت  پیش شـرط  عنـوان 
یـک  از  بـود،  برنامه ریـزی شـده  گـذار  مرحلـه  ارضـی صرفـاً  اصالحـات  بـاور جزنـی 

بـود.  سـرمایه داری-کمپرادور  نظـام  یـک  بـه  فئودال-کمپـرادور  نظـام 

زندگـی و رشـد ایـن طبقـه وابسـته بـه رانت هـا و امتیـازات انحصـاری اسـت کـه حفـظ 
آنهـا نیازمنـد یـک دولـت غول پیکـر و تامیـن خواسـته های قدرت هـای نواسـتعماری 
اسـت. بارها تکرار شـده که فرایند سـلب مالکیت و تصاحب در ایران به انباشـت 

سـرمایه )در جهـت تولیـد سـرمایه دارانه( منجـر نمی شـود. ۱۰

تمرکـز  آن  طـی  کـه  اسـت  باطلـی  دور  همیـن  ریشـه های  از  یکـی  وابسـتگی  ایـن 
ثـروت در دسـت طبقـه ی حاکـم هـر بـار بـا سـرریز شـدن بخـش بزرگتـری از ایـن 
ثـروت بـه خـارج از ایـران همـراه بـوده اسـت. همیـن مناسـبات باعـث می شـود کـه 
در سـرمایه داری وابسـته بخـش خدمـات بسـیار بیشـتر از بخـش تولیـد رشـد کنـد. 
بـه نسـبت بزرگـی اسـت کـه ضمـن منافعـی  نتیجـه ی آن تشـکیل طبقـات میانـی 
دموکراسـی  همـواره  سیاسـی اش  انتخـاب  دارد،  موجـود  امتیـازات  حفـظ  در  کـه 

اسـت.  بورژوایـی 

ماهیـت  بـه  بنـا  ناقـص  فرماسـیون  کـه  می شـود  برجسـته  آنجایـی  از  تضـاد  ایـن 
در  رو  ایـن  از  باشـد.  سـازگار  بورژوایـی  دموکراسـی  بـا  نمی توانـد  خـود  انحصـاری 
تمـام تاریـخ مـدرن ایـران، بـورژوازی ملـی نتوانسـت بـه بازیگـر اصلـی تبدیـل شـود، 
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به گونـه ای کـه پـس از کودتـای 2۸ مـرداد ۱۳۳2 و سـقوط دولـت مصـدق و جبهـه ی 
ملـی، بـورژوازی تجـاری کمپـرادور بـه جـای آن رشـد کـرد، و پـس از اصالحـات ارضـی 
نیـز بـورژوازی ملـی بـه عنـوان یکـی از پیامدهـای جانبـی نظـم پیشـین عمـالً ار سـپهر 
سیاسـی ایـران حـذف شـد. ایـن رونـد بـا انقـالب ۵۷، و حتـی پـس از مـرگ آیـت هللا 

خمینـی نیـز، بـه رغـم نوسـانات مقطعـی، تغییـر اساسـی نکـرده اسـت. 

پس رشـد این دو طبقه را نباید به حسـاب تثبیت مناسـبات تولیدی سـرمایه داری 
گذاشت. در واقع، از یک سو، ناکارآمدی تولید، دولت را به تنها عامل توسعه بدل 
سـاخته اسـت )اکثریت قاطع طبقه ی متوسـط در هر سـه دوره در اسـتخدام بخش  
دولتـی بوده انـد(، و از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه سـازوکار طبقاتـی در سـرمایه داری 
کمپـرادور، دولـت بـدون الگوهـای دسـتوری و دیکتاتـوری سیاسـی نمی توانـد بقـای 
خـود را تضمیـن کنـد. بازتـاب سیاسـی ایـن پدیـده را می  تـوان در ناکارآمـدی تاریخـی 
دموکراسـی بورژوایـی در جامعـه ی ایـران جسـتجو کـرد. بـه بـاور برخـی تحلیل گـران 
از  ایـران  جامعـه  در  مالکیـت  و  حاکمیـت  هنـوز  وهابـی،  مهـرداد  آقـای  همچـون 
یکدیگر تفکیک نشـده اسـت و به این اعتبار نمی  توان در هیچ تحلیلی، مسـئله ی 

اسـتبداد و نقـش سـرکوب گر حاکمیـت را نادیـده گرفـت.۱۱

و در نهایـت مفاهیـم فرماسـیون ناقـص و کمپرادوریسـم  بـه مـا یـادآوری می کننـد 
نقـش  و  بین المللـی  مناسـبات  از  دور  بـه  را  ایـران  اقتصـاد  نمی تـوان  هرگـز  کـه 
تعیین کننـده امپریالیسـم و سـرمایه داری جهانـی تبییـن کـرد. در واقـع شـعارهای 
اراده  از  فراتـر  بین المللـی،  روابـط  عادی سـازی  و  دنیـا  بـا  آشـتی  دربـاره ی  دوره ای 
و صداقـت گوینـدگان آنهـا، بـا بن بسـت های سـاختاری مواجـه اسـت، زیـرا چنیـن 
فراینـدی بـه معنـای از دسـت رفتـن نظـام امتیازدهـی و سـلطه هـم در داخـل و هـم 

اسـت.   بین المللـی  بازیگـران  بـرای 

2- خرده بورژوازی

پایـداری فعالیـت تولیـد خرده کاالیـی یکـی از مولفه هـای سـرمایه داری ایـران اسـت. 
بـه بیـان دیگـر، تقسـیم بندی عمـده بـر مبنـای مالکیـت ابـزار تولیـد و فـروش نیـروی 
کار، و سـپس تبییـن طبقـات میانـی بـر مبنـای دانـش، مهـارت، و رانـت قـدرت، بایـد 
به گونـه ای تنظیـم شـود تـا نقـش مالـکان غیرسـرمایه دار یـا همـان خرده بـورژوازی 

سـنتی و مـدرن را در ایـن میـان تبییـن کنـد. 

توجـه بـه طبقـه ی خرده بـورژوازی بـه ویـژه از آن جهـت اهمیـت دارد کـه ایـن طبقـه 
کـه در سـال  تـا جایـی  کـرد،  انقـالب تجربـه  از  بعـد  را در دهـه ی  بزرگتریـن رشـد 
۱۳۶۵ خرده بـورژوازی بـه جـای طبقـه ی کارگـر بزرگتریـن طبقـه ی موجـود در سـپهر 
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اجتماعـی ایـران شـد. در یـک دهـه ی متعاقـب آن هرچنـد ایـن طبقـه تـا حـدودی 
کوچـک شـد، امـا کمـاکان در سـال ۱۳۷۵، نزدیـک بـه نیمـی از نیـروی کار ایـران را 

می دادنـد.  تشـکیل  خرده کاالیـی  تولیدکننـدگان 

چنانچـه سرنوشـت ایـن طبقـه در شـکل گیـری »طبقـه ی متوسـط فقیـر« در نسـل 
بایـد چندیـن معضـل پیچیـده را در  بعـدی  نقـش تعیین کننـده ای داشـته باشـد، 
تبییـن خاسـتگاه طبقـه ی متوسـط فقیـر مـد نظـر داشـت: نخسـت آنکـه سرنوشـت 
خرده بورژوازی فراز و نشـیب بیشـتری از مسـیر معمول و بلندمدت در تحلیل های 
طبقاتـی داشـته اسـت. زیـرا بـا اصالحـات سیاسـی، جنگ، انقـالب و جایگزینی نظام 
امتیازدهـی در جامعـه همـراه بـوده اسـت. دیگـر آنکـه خرده بـورژوازی )و بـه بـاور 
بـر مبنـای درآمـد همخوانـی  بـا تقسـیم بندی ها  ایـران  بـورژوازی( در  عـده ای حتـی 
نسـبی نیـز نـدارد. بـه بیـان دیگـر در تبییـن طبقـات، حتـی اگـر مـالک میـزان درآمـد 
نباشـد، باز هم یک هماهنگی نسـبی میان طبقات اجتماعی و سـطح درآمد برقرار 
اسـت، امـا خـرده بـورژوازی از پایین تریـن دهک هـا تـا باالترین شـان را در می نـوردد. 
و در آخـر آنکـه بخـش زیـادی از کار غیرمولـد در ایـران بـه کارکنان فامیلی بدون مزد 
بخـش تعلـق دارد کـه عمـال بخشـی از ایـن طبقـه شـمرده می شـوند و ارزیابـی حـدود 

و ثغـور کمـی و کیفـی آن را دشـوار می سـازد. 

3- درون تابی و برون تابی

نشـان  دهـه  سـه  ایـن  در  را  معکـوس  رونـد  دو  همچنیـن  یـک  شـماره ی  جـدول 
می دهـد. نخسـت پـس از انقـالب ۵۷ کـه طبقـه ی خرده بـورژوا ۸ درصـد رشـد کرده، 
در حالی کـه طبقـه ی کارگـر بـه شـدت کوچـک شـده اسـت )از  ۴۰.2 در سـال ۱۳۵۵ 
بـه 2۴.۶ درصـد در سـال ۱۳۶۵(، و مسـیر معکـوس آن کـه پـس از پایـان جنـگ و 
فـوت آیـت هللا خمینـی طـی شـد به گونـه ای کـه در بـازه ده سـاله ی منتهـی بـه سـال 
۱۳۷۵ طبقـه ی خرده بـورژوا بیـش از ۴ درصـد کاهـش، و طبقـه ی کارگـر بیـش از ۶ 
درصـد افزایـش یافتـه اسـت. نعمانـی و بهـداد در کتـاب طبقـه و کار در ایـران ایـن 
دو رونـد را بـا مفاهیـم درون تابـی و برون تابـی توضیـح می دهنـد )نعمانـی. ۱۳۸۷. 

.)۷۰-۷۴ ص 

نداشـت،  اقتصـادی  و  اجتماعـی  بازسـازی  بـرای  برنامـه ای   ۱۹۷۹ سـال  انقـالب 
بـه  نمی تـوان  را  پسـاانقالبی  اقتصـادی  بحـران  اشـاره شـد،  پیش تـر  کـه  همانطـور 
صـرف کاهـش تولیـد بـه خاطـر تحـول شـدید و سـریع تقلیل داد. برخـی تحلیل گران 
معتقدنـد اقتصـاد ایـران هنـوز بـا بحـران پسـاانقالبی دسـت و پنجـه نـرم می کنـد.

چنانکه دیدیم دوره ی نخست پس از انقالب که تا پایان جنگ ادامه یافت، عمال 
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بـا پرولترزدایـی از طبقـه ی کارگـر، و گسـترش فعالیت هـای تولیـدی خرده کاالیـی و 
خدماتـی همـراه بـوده اسـت. در ایـن دوران سیاسـت های پوپولیسـتی در حـوزه ی 
اقتصـاد حاکـم بـود. بـرای توصیـف ایـن دوران از اصطـالح »درون تابـی سـاختاری« 

اسـتفاده شـده اسـت. 

لیبرالیسـم  اسـتقرار  و  اقتصـاد  شـدن  متعـارف  از  صحبـت  امـا  جنـگ،  از  پـس 
خوانـده  ایـران  اقتصـاد  سـاختاری«  »برون تابـی  کـه  دوران  ایـن  بـود.  اقتصـادی 
می شـود بـا پرولتریایـی شـدن نیـروی کار و دهقان زدایـی از کشـاورزی همـراه بـوده 

اسـت. 

ایـن  از  یـک  ایـن جـدول و جدول هـای مشـابه، گرایش هـای غالـب در هـر  اعـداد 
دوران را نشـان می دهنـد. امـا مسـتقل از اینکـه کـدام سیاسـت ها دسـت بـاال را 
قـرار  ایـن دو  میـان  ابتـدا در کشـمکش  از  فقیـر  باشـد، طبقـه ی متوسـط  داشـته 
داشـته اسـت. در واقـع، در سـال ۱۹۹۷ خاتمـی توانسـت هـر دو گرایـش راسـت 
مـدرن و چـپ مـدرن را گـرد هـم آورد و بـرای همیـن از یکپارچگـی ملـی و از آشـتی 
و  بودنـد  آزاد  بـازار  طرفـداران  همـان  مـدرن  راسـت  می کـرد.  صحبـت  جهـان  بـا 
از  تنهـا  آنهـا  بـودن  مـدرن  پوپولیسـتی-دولت گرایی.  گرایـش  بقایـای  مـدرن  چـپ 
ایـن لحـاظ بـود کـه در تحمیـل ارزش هـای سـنتی اسـالمی اصـرار کمتـری بـه خـرج 

می دادنـد. 

امـا  پرداخـت.  خواهیـم  ادامـه  در  مختلـف  دوره هـای  در  روبنایـی  تفاوت هـای  بـه 
یـک  بـه عنـوان  نفـت  فـروش  و میـزان  واقـع قیمـت  اقتصـادی، در  از چشـم انداز 
عامـل کامـال خارجـی نقـش بسـیار تعیین  کننـده ای در اجـرای سیاسـت های کالن 
محمـد  ریاسـت جمهوری  اول  سـال  در  نمونـه  بـرای  اسـت.  داشـته  اقتصـادی 
اقتصـادی،  شـعارهای  تمـام  رغـم  بـه  و  بـود،  یافتـه  کاهـش  نفـت  بهـای  خاتمـی، 
کاالهـای مصرفـی  تمـام  و  تعطیـل شـدند،  کارخانـه   ۴۰۰ از  بیـش  در سـال ۱۹۹۸ 
افزایـش قیمـت زیـادی را از سـر گذراندنـد. کابینـه ی خاتمـی نیـز ملغمـه ای بـود از 
ایـن دو جنـاح کـه بـر تامیـن امنیـت سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی اصـرار داشـت، 
نیـز تاکیـد می کـرد. یـک سـال  بـر توزیـع عادالنـه و عدالـت اجتماعـی  و هم زمـان 
بحـران  از  توانسـت  کابینـه ی خاتمـی  و  یافـت  افزایـش  نفـت مجـددا  قیمـت  بعـد 
و  بنابرایـن، هرچنـد درون تابـی  کنـد.  عبـور  زیگزاگـی  رویکـرد  بـا همیـن  اقتصـادی 
برون تابـی سـاختاری بـرای توصیـف مسـیر کالن اقتصـادی در دو ده ی آغـاز پـس از 
انقـالب ۵۷ بـه کار مـی رود، امـا حرکت هـای پیاپـی میـان سیاسـتگذاری های مـالزم 
بـا هـر دوره می توانـد بـه عنـوان یکـی از خاسـتگاه های پیدایـش قشـر جدیـدی بـا 

شـود. گرفتـه  نظـر  در  فقیـر«  متوسـط  »طبقـه ی  عنـوان 
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تـا اینجـا دربـاره ی خاسـتگاه طبقـه ی متوسـط فقیـر بـه ایـن نـکات رسـیدیم: ایـن 
طبقـه فـارغ از محتـوای خـود، حاصـل یـک فرماسـیون ناقـص اسـت، و در واقـع 
همـواره در مناسـبات تولیـدی ناکارآمـد جای گرفتـه، و مناسـبات حاکـم بـر زندگـی 
آنهـا ناشـی از عوامـل بیرونـی و بـا اتـکا بـه زور و اسـتبداد میسـر خواهـد بـود.  بـه 
عـالوه، ایـن طبقـه از دل یـک تغییـر در سیاسـت های کالن اقتصـادی زاده شـده 
کـه از دوره ی درون تابـی سـاختاری )همـراه بـا شـعارهای اولیـه ی انقـالب مبتنـی بـر 
حمایـت از مسـتضعفان( بـه دوره ی برون تابـی تغییـر یافتـه )دوره ی دوم بـه دنبـال 
بـه  نمی تـوان  انباشـت سـرمایه(.  افزایـش سـهم  از طریـق  کارکـردی درآمـد  توزیـع 
دقـت تبییـن کـرد کـه ایـن طبقـه از دل کـدام طبقـات و بـا چـه نسـبتی بـا آنهـا بیـرون 
اقتصـادی  اولیـه ی  بـه عنـوان ذی نفـع  امـا سرنوشـت خرده بـورژوازی  آمـده اسـت، 
پـس از انقـالب ۵۷ در هـر صـورت نقشـی در پیدایـش ایـن طبقـه خواهـد داشـت. 

کـه  اصطالحـی  می دانـد،  نئولیبـرال  دوره ای  محصـول  را  طبقـه  ایـن  بیـات  آصـف 
بـرای توصیـف نیروهـای انقالبـی در انقـالب مصـر و تونـس نیـز بـه کار بـرده بـود. 

ایـران می پردازیـم. نئولیبرالیسـم در  بـه مختصـات  ایـن مقدمـه  بـا  اکنـون 

نئولیبرالیسم در ایران

نئولیبرالیسم مفهومی آشنا در تحلیل های اقتصادی سیاسی اخیر در ایران است. 
برخـی تحلیل گـران دسـتورالعمل ها و سیاسـت های دسـتوری صنـدوق بین المللـی 
پـول را منشـا مشـکالت متعـددی می داننـد کـه جامعـه ی امـروز ایـران بـا آنهـا دسـت 

بـه گریبان هسـتند.۱2

خدمـات  حـذف  دولـت،  سـازی  کوچـک  شـامل  دسـتور العمل ها  ایـن  عمـده ی 
تخریـب  نهایـت  در  و  سـرمایه،  انباشـت  و  گـردش  فراینـد  تسـهیل  عمومـی، 
تشـکل های مسـتقل کارگـری و ارزان سـازی و بی ثبات سـازی نیـروی کار می شـوند. 

برخی نیز نئولیبرالیسـم را فراتر از سیاسـت های اقتصادی تجلی معاصر مناسـبات 
از  اعتبـار  ایـن  بـه  و  می داننـد  سـرمایه داری  اجتماعـی  فرماسـیون  در  اجتماعـی 

حـرف می زننـد.۱۳ نئولیبـرال«  »سـوژه ی 

طنیـن سـوژه نئولیبـرال را در گـزاره ی مـارگارت تاچـر می تـوان شـنید کـه می گفـت 
هیـچ چیـز جـز فـرد وجـود نـدارد، حتـی خانـواده؛ فـردی اتمیـزه شـده و منـزوی کـه 
در هیئـت  را  و کل جامعـه  بیایـد  بـر  زندگـی اش  و  خـود  پـس  از  تنهایـی  بـه  بایـد 
خطـری احتمالـی و بیرونـی درک می کنـد کـه در نهایـت بـا اتـکا بـه تـرس متقابـل 

افـراد از یکدیگـر قـرار اسـت بـه تعـادل برسـند. 
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در مقابـل برخـی نیـز بـر تاریخمنـدی و مکانمنـدی نئولیبرالیسـم تاکیـد کرده اند، و با 
اشـاره به برخی از مولفه های غایب نئولیبرالیسـم در ایران، اسـتفاده از این عبارت 
را نادقیـق دانسـته اند. در ایـن نـگاه، بسـیاری از مولفه هـای مطـرح شـده دربـاره ی 
سـه دهـه اسـتقرار سیاسـت های نئولیبرالـی در ایـران، عمـالً مالزم هـای همیشـگی 
مناسـبات سـرمایه داری بوده انـد، خـواه تبدیـل فـرد بـه واحـد طبیعـی و فراتاریخـی 
جامعه بشـری باشـد، و خواه ارزان سـازی نیروی کار، یا تسـهیل گردش سـرمایه. به 
بیـان دیگـر، سیاسـت های حمایتـی دولت هـا، خـود، نتیجـه ی مجموعـه ای از عوامـل 
بیرونـی، همچـون انقالب هـا، جنگ هـا، و مبـارزات طبقـه کارگـر سـازمان یافته بـوده 
اسـت، و بایـد آنهـا را بـه عنـوان انحـراف از نـرم مناسـبات اجتماعـی سـرمایه داری 
بـه عنـوان  ایـران، اگـر پـس از جنـگ را  تبییـن کـرد. به عـالوه، در مـورد مشـخص 
»دوران نئولیبـرال« در ایـران ترسـیم کنیـم، چـرا هنـوز بعـد از سـه دهه دولت بازیگر 
اصلـی در سـپهر اقتصـادی اسـت؟ نقـش نهادهـای فرادولتـی کـه به گفتـه ی برخی از 
مسئوالن حکومت ایران بیش از شصت درصد کل اقتصاد را در اختیار دارند۱۴در 
هیـچ  در  چـرا  نئولیبرالیسـم  یـا  می شـود؟  تبییـن  چگونـه  نئولیبرالیسـم  آزاد  بـازار 
برهـه ای منجـر بـه کنتـرل تـورم نشـده، در حالی کـه در اصـل نئولیبرالیسـم سیاسـتی 
بـرای کنتـرل تـورم بـوده اسـت؟ بـه همیـن سـیاق، چـرا نئولیبرالیسـم در ایـران بـا 
انباشـت سـرمایه در بخـش تولیـد همـراه نبـوده و برعکـس بـه خـروج سـرمایه منجـر 

شـده اسـت؟

در ایـن مقالـه قصـد نداریـم هیـزم بـه آتـش ایـن جـدال قدیمـی بریزیـم کـه »ایـران 
نئولیبـرال هسـت یـا خیـر«. بخـش عمـده ای از ایـن اختـالف نظر هـا در تمـام دنیـا 
وجـود دارد، تـا جایـی کـه کیـن بـرچ نویسـنده ی کتـاب دسـتورالعمل نئولیبرالیسـم 

می گویـد »ایـن مفهـوم قابلیـت تحلیلـی خـود را از دسـت داده اسـت«.  ۱۵

زاده  فقیـر،  متوسـط  طبقـه ی  خواندیـم،  بیـات  آصـف  تعریـف  در  چنانکـه  امـا 
نئولیبرالیسـم در کشـورهای خاورمیانـه اسـت. بنابرایـن مـا بـه جـای واکاوی سـویه ی 
دربـاره ی  کـه  مقدماتـی  بـه  توجـه  بـا  نئولیبرالیسـم،  مفهـوم  توصیفـی  و  تحلیلـی 
بـه برخـی جنبه هایـی می پردازیـم کـه  ایـران خواندیـم،  سـاخت طبقاتـی جامعـه ی 
بـه  خطرنـاک  نویـن  طبقـه ی  ایـن  قابلـه ی  تاریخـی  دوره ی  همیـن  در  می تواننـد 
حسـاب بیاینـد )مسـتقل از اینکـه در تحلیل هـای متفـاوت ایـن مولفه هـا را دلیـل 

بداننـد(.  ایـران  نئولیبرالیسـم در  رد  یـا  اثبـات  بـر 

اقتصـادی  بـه طـور مشـخص، سـه ضلـع همـواره در عرصـه ی سیاسـتگذاری های 
کالن ایـران پـس از جنـگ حاضـر بوده انـد، کـه بـا توجـه بـه میـزان اعتـراض مـردم، 
و دیگـر شـرایط داخلـی و خارجـی، بـه شـکل زیگزاگـی پیـش رفته انـد. نخسـتین آنهـا 
آزادسـازی قیمت هـا اسـت، کـه بـه معنـای حـذف سوبسـیدهای دولتـی از انـرژی و 
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سـایر مایحتـاج ضـروی اسـت. هرچنـد ایـن رویـه از همـان نخسـتین سـالهای دوران 
برون تابـی سـاختاری تـا بـه امـروز بـا تنش هـا و مقاومت هـای فراوانـی روبـه رو بـوده 
اسـت )اعتراض هـای آبـان ۹۸ نیـز در اعتـراض بـه گرانـی بنزیـن شـروع شـد(، امـا 
در تبییـن طبقـه ی متوسـط فقیـر تاثیـری فراتـر از فقیرسـازی ایـن طبقـه نـدارد. بـه 
ایـن اعتبـار، تنهـا بـه دو ضلـع دیگـر نئولیبرالیسـم در ایـران، یعنـی خصوصی سـازی و 

مقررات زدایـی خواهیـم پرداخـت.

خصوصی سازی

خـواه واگـذاری شـرکت های دولتـی و عمومـی بـه بخـش خصوصـی، مقررات زدایی، و 
شـانه خالـی کـردن از مسـئولیت های دولـت در قبـال خدمـات و بازتولیـد اجتماعـی 
بـا ویژگی هـای خـاص اش  ایـن رونـد  یـا خیـر،  نئولیبرالیسـم بدانیـم  از  را نشـانه ای 
در ایـران، تاثیـر چشـمگیری در شـکل گیری طبقـه ی متوسـط فقیـر داشـته اسـت. 
خصوصی سـازی بـا تفسـیر جدیـدی کـه رهبـر جمهـوری اسـالمی در سـال ۱۳۸۴ از 
اصـل ۴۴ قانـون اساسـی ابـالغ کـرد، وارد گفتمـان رسـمی و عمومـی شـد. بنابر اصل 
۴۴ قانـون اساسـی بخش هـای دولتـی، تعاونـی و خصوصـی در نظـام اقتصادی ایران 

بـه شـرح زیـر تعریـف می شـود:

خارجـی،  بازرگانـی  مـادر،  صنایـع  بـزرگ،  صنایـع  کلیـه ی  شـامل  دولتـی  بخـش 
بـزرگ  شـبکه های  و  سـدها  نیـرو،  تأمیـن  بیمـه،  بانـک داری،  بـزرگ،  معـادن 
آبرسـانی، رادیـو و تلویزیـون، پسـت و تلگـراف و تلفـن، هواپیمایـی، کشـتیرانی، راه 
و راه آهـن و ماننـد اینهـا اسـت کـه بـه صـورت مالکیـت عمومـی و در اختیـار دولـت 
توزیـع  و  تولیـد  تعاونـی  نیـز شـامل شـرکت ها و موسسـات  تعاونـی  اسـت. بخـش 
بـر طبـق ضوابـط اسـالمی تشـکیل می شـود. بخـش  اسـت کـه در شـهر و روسـتا 
خصوصـی شـامل آن قسـمت از کشـاورزی، دامـداری، صنعـت، تجـارت و خدمـات 
می شـود کـه مکمـل فعالیتهـای اقتصـادی دولتـی و تعاونـی اسـت. مالکیـت در ایـن 
سـه بخـش تـا جایـی کـه بـا اصـول دیگـر ایـن فصـل مطابـق باشـد و از محـدوده ی 
گـردد  کشـور  اقتصـادی  توسـعه ی  و  رشـد  موجـب  و  نشـود  خـارج  اسـالم  قوانیـن 
اسـت.  اسـالمی  جمهـوری  قانونـی  حمایـت  مـورد  نشـود،  جامعـه  زیـان  مایـه ی  و 

تفصیـل ضوابـط و قلمـرو و شـرایط هـر سـه بخـش را قانـون معیـن می کنـد.

قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی بـه صراحـت بخـش خصوصـی را تنهـا در قالـب 
مکمـل فعالیت هـای اقتصـادی دولتـی و تعاونـی تعریـف می کنـد. بـا ایـن وجـود در 
تفسـیر جدیـد کـه بـا هـدف خصوصی سـازی صـورت گرفـت، نـه تنهـا ۸۰ درصـد از 
سـهام بخش های دولتی باید به اصطالحاً بخش خصوصی واگذر شـود، بلکه عمالً 
تعاونی های کارگری نیز به عنوان یک بدیل برای اقتصاد دولتی کنار گذاشـته شـد. 
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از جملـه اهـداف ایـن اقـدام »شتاب بخشـیدن بـه رشـد اقتصـاد ملـی«، »گسـترش 
»افزایـش  اقتصـادی«،  بنگاه هـای  کارایـی  »ارتقـای  مـردم«،  عمـوم  بـه  مالکیـت 
رقابت پذیـری« اعـالم شـده بـود. ۶۱ و در ۱۵ سـال گذشـته کـه خصوصی سـازی تمـام 
ابعـاد زندگـی طبقـات جامعـه را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت، کمـاکان بخشـی از 
رسـانه ها ادعـا می کننـد کـه اگـر هیچ کـدام از وعده هـای خصوصی سـازی واقعیـت 
نیافـت، بـه خاطـر اجـرای غلـط ایـن سیاسـت ها بوده اسـت. جـدول 2 که از پژوهش 
آقای حامد سـعیدی درباره ی ویژگی های سـه  دهه نئولیبرالیسـم در ایران عیناً نقل 

شـده ذهنیتـی از رونـد کلـی خصوصی سـازی ها بـه دسـت می دهـد:

جدول شماره 2: ارزش شرکت های واگذارشده از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸ ۱۷ 

بحث هـای متعـددی دربـاره گروه هـای ذی نفع و سـهم های بخش خصوصی، دولتی، 
و آنچـه بـه اصطـالح خصولتـی۱۸ خوانـده می شـود، صـورت گرفتـه اسـت کـه بـرای 
فهـم مولفه هـا و بن بسـت های اقتصـادی و سیاسـی امـروز ایـران مهـم هسـتند. امـا 
طبقـه ی متوسـط فقیـر بیـش از هـر چیـز تحـت تاثیر پیامدهـای کالن این روند بوده 
اسـت. مهم تریـن ایـن پیامدهـا در مناسـبات و قرادادهـای کاری نمـود پیـدا می کنـد 

کـه در بخـش بعـدی بـه آن خواهیـم پرداخـت. 

واگذاری هـای امـوال عمومـی بـه نزدیـکان کانـون قـدرت، عـالوه بـر تشـدید فسـاد و 
ناکارآمـدی، شـکاف طبقاتـی را نیـز بـه شـکل بی سـابقه ای افزایـش داده اسـت. اگـر 
بـه تأسـی از دیویـد هـاروی در کتـاب تاریـخ مختصـر نئولیبرالیسـم، نئولیبرالیسـم 
را نـه راهـکاری بـرای افزایـش رشـد اقتصـادی، بلکـه پـروژه ای بدانیـم بـرای احیـای 
قـدرت طبقاتـی، آنـگاه خصوصی سـازی ها در ایـران در بازتوزیـع ثـروت عمومـی بـه 
نفـع نخبـگان اقتصـادی و سیاسـی بسـیار موفـق عمـل کرده انـد. متاسـفانه بـه دلیـل 
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در  رسـمی  آمارهـای  ایـران  اقتصـاد  در  نامشـخص  بخش هـای  و  شـفافیت  عـدم 
ایـن زمینـه قابـل اتـکا نیسـتند. ضمـن اینکـه عواملـی همچـون جنـگ، تحریم هـای 
بین المللـی، نوسـان های قیمـت نفـت، و سیاسـت های پوپولیسـتی همچـون توزیـع 
یارانـه نقـدی در محاسـباتی همچـون ضریـب جینـی بـه درسـتی لحـاظ نمی شـوند. 
امـا بـرای یـک تصویـر کلـی بـا مراجعـه بـه آمارهـای رسـمی بانـک مرکـزی جمهـوری 
اسـالمی، مشـاهده می کنیـم کـه نسـبت هزینـه ی ثروتمندتریـن دهـک جامعـه بـه 
فقیرتریـن آنهـا در بـازه ی شـش سـاله یمنتهی بـه 2۰۱۷ از ۱2 بـه ۱۴ افزایـش یافتـه 
شـش  بـازه ی  همیـن  در  دهـک  فقیرتریـن  هزینـه ی  میانگیـن  درحالی کـه  اسـت. 
سـاله دو و نیـم برابـر شـده اسـت. چنانکـه در جـدول ۳ زیـر بـه نقـل از روزنامـه ی 
فرهیختـگان مشـاهده می شـود، در سـال 2۰۱۷ ثروتمندتریـن دهـک هشـت برابـر 
فقیرتریـن دهـک هزینـه خـوراک کـرده، و ایـن نسـبت بـرای بهداشـت بـه 2۳ برابـر و 

بـرای تحصیـل بـه ۵۷ برابـر می رسـد.

در سـال های ۱۳۹۰ و  ۱۳۹۶ ورود طبقـه ی متوسـط فقیـر بـه عرصـه ی اجتمـاع از 
یـک سـو بـا افزایـش شـکاف طبقاتـی همـراه بـوده اسـت، و از سـوی دیگـر عـاری از 
شـکوفایی اقتصادی. جدول ۴ زیر برگرفته از سـایت رسـمی بانک مرکزی جمهوری 

اسـالمی اسـت که به باور بسـیاری از متخصصان همواره اعدادی پایین تر از مقدار 
واقعـی را عرضـه می کننـد، بـا ایـن حـال در تمـام بـازه ی 2۰ سـاله ۱۹۹۷ تـا 2۰۱۷ نـرخ 

رسـمی بیـکاری دو رقمـی بـوده اسـت.

معیشت متزلزل، ناکام ماندن در بازار، و محرومیت از مزایای این جامعه و آگاهی 
نسـبت بـه ایـن محرومیـت، جملگـی اجـزای تعریـف آصـف بیـات از طبقه ی متوسـط 

جدول ۳: مقایسه نسبت هزینه ای ۱۰ درصد ثروتمندترین و ۱۰ درصد 
فقیرترین در سال های ۱۳۹۰ و  ۱۳۹۶ ۱۹
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فقیـر در مقـام »محصـول دوره ی نئولیبـرال« هسـتند. آصـف بیـات همچنیـن دوران 
نئولیبـرال را زمانـه ای می دانـد کـه »در آن رفـاه مـردم بـه امـان خدایـان بـازار رهـا مـی 
شـود«. کیفیـات خصوصی سـازی خدمـات رفاهـی همچـون آمـوزش و بهداشـت در 
ایـن دو دهـه بـه گونـه ای بـوده اسـت که برخی آن را »پولی سـازی« و »تجاری سـازی« 

حلقـه ی  ضعیف تریـن  دوش  بـه  بازتولیـدی  مسـئولیت های  واگـذاری  خوانده انـد. 
اجتماعـی یکـی از مولفه هـای مشـترک نئولیبرالیسـم در سرتاسـر دنیـا بـوده اسـت. 
طبعـاً ایـن فراینـد در هـر جغرافیـا و تاریخـی بـا مختصـات ویـژه آن، و بـا توجـه بـه 
پویایـِی نهادهـای مدنـی و اجتماعـْی بـا شـدت و ضعـف و بـه اشـکال گوناگـون پیـش 
از نخسـتین حوزه هایـی  اینکـه  آمـوزش ضمـن  ایـران خصوصی سـازی  مـی رود. در 
بـوده کـه در آن خصوصی سـازی صـورت گرفتـه، هم زمـان بـا محتـوای ایدئولوژیـک 
و دولتـِی آمـوزش نیـز گـره خـورده اسـت. به عـالوه، رونـد خصوصی سـازی آمـوزش 
بـا تشـدید هولنـاک شـکاف امکانـات آموزشـی میـان ثروتمنـدان و اکثریـت جامعـه، 
عمـال توزیـع فرصت هـای آینـده را بـه شـکل انحصـاری در اختیـار طبقـات فوقانـی 

قـرار داده اسـت. 

رضـا امیـدی، اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر حـوزه ی سیاسـتگذاری اجتماعـی توضیـح 
می دهـد کـه در ایـران برخـالف بسـیاری از کشـورهای دنیـا کـه نظـام آموزشـی در 
انتهـای صـف خصوصی سـازی قـرار می گیـرد، خصوصی سـازی آمـوزش عمومـی در 
رفسـنجانی،  هاشـمی  کـه  به گونـه ای  داشـت،  قـرار  خصوصی سـازی  صـف  ابتـدای 
بـرای  آمـوزش  از جنـگ، خواهـان خصوصی سـازی  پـس  رئیـس جمهـور  نخسـتین 
بهتـر شـده اسـت، هرچنـد در عین حـال، دلیلـی  آموزشـِی  بـه کیفیـت  دسـت یابی 

جدول ۴: نرخ بیکاری از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۷ برگرفته از بانک اطالعات بانک مرکزی ایران2۰  
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بـرای کتمـان انگیـزه ی دولـت بـرای کاهـش هزینه هـای خـود در دوران برون تابـی 
نمی بینـد.2۱ اقتصـادی 

خوانـده  »غیرانتفاعـی«  طعنه آمیـزی  شـکل  بـه  خصوصـی  مـدارس  نخسـتین 
نیسـت  شـدن  پولـی  معنـای  بـه  الزامـا  شـدن  غیردولتـی  حالی کـه  در  می شـدند. 
)ماننـد بسـیاری از نهادهـای اجتماعـی غیردولتـی کـه از مالیات هـا یـا منابـع دیگـر 
تامیـن بودجـه می شـوند(، مـدارس غیرانتفاعـی ایـران از یـک سـو آمـوزش را پولـی 
می  کردنـد، و از سـوی دیگـر از زیـر چتـر ایدئولوژیـک و الگوهـای آموزشـی مـورد نظـر 
اقتصـادی  بنـگاه  یـک  بـه  آموزشـی  نهـاد  اسـتحاله ی  نمی شـدند.  خـارج  حاکمیـت 
در شـرایطی ادامـه داشـت کـه حتـی ابالغیـه ی سـال ۱۳۸۴ در رابطـه بـا اصـل ۴۴ 
می سـازد.  مسـتثنی  خصوصـی  بخـش  بـه  واگـذاری  از  را  مـدارس  اساسـی  قانـون 
اشـاره می کنـد، نسـل متولدیـن دهـه  بـه درسـتی  نیـز  بیـات  البتـه چنانکـه آصـف 
امـا  بـرد،  بهـره   ۱۹۹۰ دهـه ی  آموزشـی  فرصت هـای  از  کمابیـش  ایـران،  در   ۱۹۸۰
رونـد خصوصی سـازی آمـوزش در ایـران، در تناقـض بـا اصـل ۳۰ قانـون اساسـی کـه 
تامیـن آمـوزش رایـگان را وظیفـه ی دولـت می دانـد، عـالوه بـر کاالیی سـازی محتـوا 
و فرآینـد آموزشـی کـه بـه نوبـه ی خـود بـه بی ثبات سـازی و فقیرسـازی معلمـان و 
همچـون  را  آموزشـی  امکانـات  از  بهره منـدی  می شـود،  منجـر  آموزشـی  کارگـران 

ایـران برافراشـت. بلنـد و رخنه ناپذیـر در میـان طبقـات اجتماعـی  دیـواری 

یـادآوری اسـت کـه هـر دو  بـه  بـه تحـول مناسـبات کاری الزم  از پرداختـن  پیـش 
مـورد ذکـر شـده در بـاال، سـابقه ای طوالنی تـر از حکومـت جمهـوری اسـالمی دارنـد. 
بـود.  رقـم هولنـاک ۰.۵ رسـیده  بـه  کـه ضریـب جینـی در سـال ۱۳۵۴  به گونـه ای 
همچنیـن نخسـتین مـدارس خصوصـی پـس از کودتـای 2۸ مـرداد ۱۳۳2 تاسـیس 
شـدند. بـه تعبیـر منتقـدان مفهـوم »نئولیبرالیسـم«، سـه دهـه ی معاصـر ایـران یـک 
دوران جدیـد بـا ویژگی هـای بی سـابقه نبـوده کـه بـرای آن از ایـن حیث عنوانی ضرب 
شود؛ برعکس، دهه نخست پس از انقالب ۱۳۵۷ را باید به عنوان دوره ی خاصی 
در نظـر گرفـت کـه انحرافـات متعـددی را از مسـیرهای پیـش و از پـس خـود نشـان 
می دهـد، و طبعـا برخـی نشـانه های آن تـا مدت هـا بعـد از پایـان دوران دورن تابـی 

هنـوز مشـهود هسـتند.

بی ثبات سازی و مقررات زدایی 

گای اسـتندینگ در کتـاب پریکاریـا: طبقـه ی نویـن خطرنـاک نشـانه های ظهـور یـک 
طبقه جدید در کشـورهای پسـاصنعتی را تشـریح می کند: طبقه کارگری که شـاهد 
انتقـال کارخانه هایـش بـه شـرق آسـیا اسـت، و از امنیـت شـغلی، و امکاناتـی کـه 
دهه هـا بـه آن عـادت کـرده بـود، بـه سـرعت محـروم می شـود. اصطـالح پریکاریـا از 
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ترکیـبprecarious  بـه معنـای بی ثبـات و متزلـزل و پرولتاریـا سـاخته شـده اسـت 
تـا بیانگـر وضعیـت ایـن طبقـه ی نوظهـور باشـد. 

بـرای بخـش عمـده ای از زحمتکشـان جهـان، بی ثباتـی پدیـده ی نوظهـوری نیسـت، 
و شـرایط بقـا و ارتقـای افـراد ایـن طبقـه، بـه ویـژه درون خطـوط مضاعـف تبعیـض 
جنسـیتی و نـژادی، همـواره متزلـزل بـوده اسـت. بـه ایـن اعتبـار پریکاریـا بـه بخـش 
مـدت  بـه  پیشـرفته  کشـورهای  در  کـه  می کنـد  اشـاره  کارگـر  طبقـه ی  از  ممتـازی 
چنـد دهـه از ثبـات نسـبی برخـوردار بـود، و چـه بسـا خواسـته ی ایـن طبقـه نوظهـور 
در  اسـتندینگ  چنانکـه  امـا  باشـد.  پیشـین  اسـتثمار  شـرایط  بـه  بازگشـت  صرفـاً 
وضعیـت  از  فراتـر  می توانـد  پریکاریـا  داللت هـای  می دهـد،  نشـان  کتـاب  همیـن 
کـه  وضعیتـی  تمامیـت  دربـاره ی  پسـاصنعتی،  کشـورهای  در  کارگـر  طبقـه  جزئـِی 
در  را  آسـیا  بـه شـرق  کارخانه هـا  انتقـال  اگـر  رود.  کار  بـه  زندگـی می کنیـم  آن  در 
تسـهیل  و  مقررات زدایـی  بـدون  کـه  می بینیـم  کنیـم،  نـگاه  بین المللـی  مقیاسـی 
ناممکـن می بـود. همچنیـن  انتقالـی  گـردش سـرمایه در مقیاسـی جهانـی، چنیـن 
اسـت  کارگـری  تشـکل های  هـم شکسـتن  در  مسـتلزم  کار  نیـروی  بی ثبات سـازی 
و  کارهـا  از  مهارت زدایـی  به عـالوه  کننـد.  دنبـال  را  آنهـا  مطالبـات  می تواننـد  کـه 
انعطاف پذیـر سـاختن زمـان و شـرح وظایـف کاری از رویه هـای فراگیـر بـرای متزلـزل 
سـاختن تـوان چانه زنـی نیـروی کار در چنـد دهـه ی گذشـته بـوده اسـت. تمـام ایـن 
مـوارد از جملـه مولفه هـای اصلـی نئولیبرالیسـم خوانـده می شـوند، کـه در ادامـه 

تـالش خواهیـم کـرد آنهـا را در تاریـخ معاصـر ایـران دنبـال کنیـم.

اول  سـال های  در  انقالبـی  تصـور  باقی مانـدگان  معـدود  از  یکـی  ایـران  کار  قانـون 
بعـد از انقـالب بـوده اسـت. ایـن قانـون کـه پـس از یـک دهـه کشـمکش در سـال 
از  می  کنـد  تـالش  حـدودی  تـا  شـد،  تصویـب  جنـگ  اتمـام  از  پـس  یعنـی   ۱۳۶۹
شـرایط کارگـران دفـاع کنـد، بـرای نمونـه کارفرمـا پـس از عقـد قـرار رسـمی بـا کارگـر 

نمی توانـد بـدون هیـچ دلیـل و توضیحـی دسـت بـه اخـراج او بزنـد. 

از دیـد نخبـگان  قانـون کار  از دوران جنـگ،  برون تابـی سـاختاری پـس  در دوران 
راه هـای  ابتـدا  می آمـد.  بـه حسـاب  جـدی  مانـع  یـک  حاکـم  اقتصـادی  و  سیاسـی 
مختلفـی بـرای بی اثـر کـردن ایـن قانـون دنبـال می شـد. محمـد مالجـو، اقتصـاددان 
ایـران  نفـت  صنعـت  در  را  رویـه  ایـن  نفـت،  وزارت  کارگـران  دربـاره  پژوهشـی  در 
همچـون  مشـوق هایی  بـا  کارگـران  ابتـدا  صنعـت،  ایـن  در  اسـت.  کـرده  تشـریح 
ماهیـت  تـا  می شـدند  ترغیـب  خواربـار(  حـق  قالـب  )در  حقـوق  در  انـدک  مزایـای 
قـرارداد کاری خـود را از قـرارداد میـان کارگـر- کارفرمـا بـه قـرارداد کارمنـدی تبدیـل 
ایجـاد نمی کـرد،  آنـان  ایـن ماهیـت جدیـد هیـچ تغییـری در شـرح وظایـف  کننـد. 
امـا در صـورت بـروز اختـالف، مرجـع حـل اختـالف میـان کارگـر و کارفرمـا وزارت کار 
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اسـت کـه بنـا بـر قانـون کار معمـوال حـق را بـه کارگـر می دهـد، امـا کارمنـد بـه لحـاظ 
حقوقـی نماینـده ی کارفرمـا بـه حسـاب می آیـد، و در صـورت بـروز اختـالف بایـد بـه 
تامیـن اجتماعـی مراجعـه کنـد، کـه بـه نخبـگان اقتصـادی و سیاسـی نزدیـک اسـت. 
به عـالوه شـرکت های واسـطه ی نیـروی کار در دهـه ی ۱۳۷۰ بـه شـدت رشـد کردنـد؛ 
بـه مدیـران  بـه واسـطه ی نزدیکـی  بودنـد کـه  ایـن شـرکت ها در واقـع دالل هایـی 
سـازند.  ختثـی  را  کارگـران  شـکایت های  می توانسـتند  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان 

از  کارگـر  نفـر  ده  زیـر  کارگاه هـای  معافیـت  طـرح  خاتمـی،  دولـت   ۱۳۸۱ سـال  در 
شـمول قانـون کار را تصویـب کـرد. هرچنـد ایـن قانـون قـرار بـود بـه صـورت موقتـی 
قانـون کار را  امـروز همـواره تمدیـد شـده، و عمـالً  تـا  امـا  آزمایشـی اجـرا شـود،  و 
از بنگاه هـای  اکثـر روابـط میـان کارگـر و کارفرمـا خنثـی کـرده اسـت. بسـیاری  در 
اقتصـادی بـا چندصـد کارگـر مشـغول بـه کار بودنـد، در حالـی کـه کارگـران رسـمی 
و  کارگـر  طبقـه ی  از  توجهـی  قابـل  بخـش  اعتبـار،  ایـن  بـه  بـود.  نفـر  ده  زیـر  آنهـا 
طبقـه ی متوسـط جامعـه ی ایـران، از پشـتیبانی قانونـی در برابـر کارفرمـا برخـوردار 

. نیسـت

نظـر  کـه در  اهمیـت می شـود  آن جهـت حائـز  از  ویـژه  بـه  ایـن بن بسـت حقوقـی 
بگیریـم هـر نـوع تشـکل مسـتقل کارگـری پـس از انقـالب ۱۳۵۷ غیرقانونـی بـوده، 
بیـان  بـه  می شـوند.  رسمیت شـناخته  بـه  حکومـت  بـه  وابسـته  نهادهـای  تنهـا  و 
خـود،  زیسـت  و  کاری  شـرایط  بـه  تعـرض  برابـر  در  کارمنـد  یـا  کارگـر  یـک  دیگـر، 
تشـکل یابی  بـا  اسـت  مجـاز  نـه  و  کنـد،  پیگیـری  قانونـی  مجـرای  از  می توانـد  نـه 
عـدم  معنـای  بـه  موضـوع  ایـن  کنـد.  مذاکـره  کارفرمـا  بـا  خـود  همـکاران  کنـار  در 
وجـود تشـکل های مسـتقل در میـان طبقـه کارگـر نیسـت؛ از ابتـدای دهـه هشـتاد، 
معلمـان، راننـدگان شـرکت اتوبوسـرانی تهـران و حومـه، و کارگـران شـرکت نیشـکر 
و  کننـد،  تاسـیس  را  خـود  کانون هـای مسـتقل  و  تواسـتند سـندیکا ها  تپـه  هفـت 
بـرای  سـازند؛  مطـرح  نیـز  عمومی تـری  خواسـته های  صنفـی،  مطالبـات  بـر  عـالوه 
توانسـتند  شمسـی  قـرن  پایانـی  دهـه ی  در  ویـژه  بـه  معلمـان  تشـکل های  نمونـه 
امـا  کننـد.  جامعـه  عمومـی  گفتـار  وارد  را  رایـگان  و  کیفیـت  بـا  آمـوزش  مطالبـه 
و  بوده انـد،  مواجـه  حاکمیـت  جانـب  از  شـدید  سـرکوب های  بـا  تشـکل ها  ایـن 
بـرای همیـن بـه جـز چنـد مـورد، تمـام صنایـع و بنگاه هـای اقتصـادی فاقـد تشـکل 

هسـتند. صنفـی  مسـتقل 

نسـل پرتعـداد متولدیـن دهـه ۱۹۸۰ کـه بـا یـک انفجـار نسـلی همـراه بوده انـد، بایـد 
در چنیـن شـرایطی بـه رقابـت بـرای یافتـن کار می پرداختنـد؛ آن هـم بـرای کارهایـی 
کـه هـر سـال  بـا حقوقـی  و  نـدارد؛  آنهـا سـنخیت  بـا سـطح تحصیـالت  اغلـب  کـه 
سـبد کوچک تـری را تامیـن می کنـد؛ و در اقتصـادی کـه بـا اتـکا بـه رانـت و فسـاد 
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هـر روز بـا شـکاف طبقاتـی بیشـتری همـراه اسـت؛ و بـا سـایه ی سـنگین هزینه هـای 
خدمـات رفاهـی کـه هـر روز بیـش از پیـش بـر دوش آنـان گذاشـته می شـود. در 
واقـع آنچـه آصـف بیـات »انتظـارات زیـاد« ایـن نسـل می خوانـد بیـش از آنکـه بـه 
توقـع ایـن افـراد از سـطح و جایـگاه شـغلی مربـوط باشـد، بـه عـدم تناسـب درآمدهـا 
حداقـل  و  دسـتمزد  حداقـل  میـان  فاصلـه  اسـت.  مربـوط  فزاینـده  هزینه هـای  بـا 
تـورم  نـرخ  اگـر  کـه  به گونـه ای  یافتـه،  افزایـش  سـال  هـر  زیسـتن  قابـل  دسـتمزد 
رسـمی اعـالم  شـده را از سـال ۱۳۶۰ بـه دسـتمزد مصـوب ایـن سـال اضافـه کنیـم، 
برابـر حداقـل  پنـج  از  بیـش  قـرن چهاردهـم شمسـی  پایـان  در  دسـتمزد  حداقـل 

دسـتمزد مصـوب در ایـن سـال خواهـد بـود. 

جنبش سبز: پیش درآمدی برای طبقه ی متوسط فقیر

معمـوالً جنبـش سـبز در قالـب یـک جنبـش مدنـی خشـونت پرهیز در اعتـراض بـه 
تقلـب در انتخابـات ریاسـت جمهوری 2۰۰۹ ترسـیم می شـود. امـا بـا نگاهـی رو بـه 
عقـب، می توانیـم بسـیاری از مولفه هایـی را کـه تـا اینجـا مطـرح شـد در ایـن جنبـش 
بازیابیـم.  به عـالوه، ایـن جنبـش اعتراضـی در سـطح ملـی در میانـه ی بـازه ی بیسـت 
سـاله ی مـورد بررسـی مـا اتفـاق افتـاد و هـم بخشـی از آنچـه بعـداً طبقـه ی متوسـط 
فقیـر خوانـد شـد، در ایـن جنبـش شـرکت داشـته، و هـم متقابـالً سرنوشـت ایـن 

جنبـش در شـکل کنونـی طبقـه ی متوسـط فقیـر تاثیـر داشـته اسـت.

اگـر بـار دیگـر بـه جـدول شـماره یـک واگذاری هـا بـه بخـش خصوصـی نـگاه کنیـم، 
متوجـه می شـویم کـه عمـده ی خصوصی سـازی ها در دوره ی دوم ریاسـت جمهوری 
قـدرت  بلـوک  دو  میـان  نـزاع  ایـن حسـاب،  بـا  اسـت.  گرفتـه  احمدی نـژاد صـورت 
سـر  بـر  درگیـری  سیاسـی،  اختالف هـای  بـر  عـالوه   ،۱۳۸۸ سـال  انتخابـات  در 
اسـت.  بـوده  نیـز  عمومـی  امـوال  واگـذاری  بـرای  تصمیم گیـری  جایـگاه  تصاحـب 
پافشـاری نهادهـای همچـون سـپاه پاسـداران بـرای حفـظ احمدی نـژاد بـر منصـب 
بـر خصوصی سـازی  عـالوه  اسـت.  فهـم  قابـل  منظـر  ایـن  از  نیـز  ریاسـت جمهوری 
گسـترده، سیاسـت واریـز یارانـه ی نقـدی در مقابـل آزادسـازی قیمت هـا نیـز در دور 
بـه  زمـان  را  بـازه  ایـن  می تـوان  گرفـت.  انجـام  احمدی نـژاد  ریاسـت جمهوری  دوم 
بـار نشسـتن میـوه ی تعدیـل سـاختاری دانسـت کـه پـس از جنـگ آغـاز شـده بـود.  

در سـوی دیگـر، بسـیاری از متولدیـن دهـه ۱۹۸۰، در ایـن سـال توانسـتند نارضایتـی 
خـود را از وضـع موجـود بـه یـک اعتـراض فراگیـر پیونـد بزننـد، حتـی اگـر هنـوز دقیقا 
نمی دانسـتند ریشـه ها و راه هـای عـالج ایـن نارضایتـی چیسـت. تصادفـی نیسـت 
واحـدی در  تـالش کردنـد خـود هویـت  ایـن دوره  کـه در همیـن دوران متولدیـن 

قالـب یـک نسـل واحـد بـا عنـوان »دهـه شـصتی ها« ایجـاد کننـد. 
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متولدیـن دهـه ۱۹۸۰ کـه در الیه هـای مختلـف اجتماعـی سـرگردان بودنـد، پـس از 
اعتـراض خیابانـی سـال ۱۳۸۸، متوجـه شـدند کـه تجربه هـای مشـترک متعـددی 
آنهـا را بـه یکدیگـر گـره می زنـد. کتـاب پرفروشـی در سـال ۱۳۹۰ تـالش کـرد ایـن 
تجربـه مشـترک را در قالـب خاطـرات نوسـتالژیک از برنامه هـای تلویزیونـی کـودکان 
در دوران محرومیـت و جنـگ صورت بنـدی کنـد.22 ولـی پیونـد مانـدگار میـان آنهـا، 
وضعیـت تعلیقـی بـود کـه در آن بـه سـر می بردنـد، و دورنمایی از تغییر آن مشـاهده 
افـول جنبـش  و  زمـان شـاهد ظهـور  آن  تـا  متولدیـن دهـه ی شـصت  نمی کردنـد. 
اصالحـات بودنـد، چشـم انداز خوبـی در بـازار کار مشـاهده نمی کردنـد، در مقابـل 
شـاهد هر چه متزلزل تر شـدن معیشـت خویش بودند. همچنین این نسـل شـاهد 
تصمیمـات کالنـی همچـون پـروژه ی هسـته ای جمهـوری اسـالمی بودند که فشـارش 
روی دوش آنهـا بـود، امـا منافعـش از آِن دیگـری، و در ایـن تصمیمـات هرگـز کسـی 

نظـر آنهـا را جویـا نمی شـد. 

بـه فهرسـت  بـه بیـان دقیق تـر، هرچنـد درهـم تنیدگـی اقتصـاد و سیاسـت هنـوز 
بـه وضـوح احسـاس  آنهـا  امـا  بـود،  تبدیـل نشـده  ایـن نسـل  اولویت هـای اعضـای 
می کردنـد کـه در ایـن جامعـه، جایـگاه یـک شـهروند را ندارنـد. اعتراض هـای سـال 
۱۳۸۸ بـه ایـن نسـل فرصتـی داد تـا پیـش از هـر چیـز بتوانـد درکـی از خـود داشـته 
باشـد، و هم زمـان نسـبت بـه جایـگاه خـود در ایـن جامعـه بـا واقع بینـی بیشـتری 
وضعیـت  ایـن  تغییـر  بـرای  جدیـد  راه  یـک  شـاهد  نسـل  ایـن  نهایـت  در  بنگـرد. 
حاکمیـت.  مقابـل  در  هماوردطلبـی  و  خیابـان  در  اسـت: حضـور  بـوده  نابسـامان 
خواسـته هایش  از  هیچ یـک  بـه  و  خـورد  شکسـت  تعبیـری  بـه  راه  ایـن  هرچنـد 
نرسـید، امـا درک سیاسـی نسـلی را شـکل داد کـه هیـچ  جایـگاه قابـل قبولـی در 

نیسـت.  بـرای خـود متصـور  اقتصـادی  و  سـپهر سیاسـی 

در دهـه ی دوم قـرن بیسـت و یـک، جوانانـی کـه تـازه نوبـت ورود آنهـا بـه جامعـه 
رسـیده بـود، تمـام مولفه هـای مطرح شـده را نـه در قالـب پدیده هـای جدیـد یـا امـور 
از دسـت رفتـه، بلکـه در قالـب واقعیـت روزمره تجربـه کردند. همانطور که اینترنت 
یا آزادی های نسبِی جنسی در روابط فردی به فاصله ی چند سال، از یک تجربه ی 
جدیـد و بی سـابقه بـه بخشـی از حیـات روزمـره بـدل شـده بـود، بی ثباتـی، شـکاف 
طبقاتـی، رهاشـدگی، و فقـدان آینـده نیـز بـه اجـزای آشـنای حیـات اجتماعـی جوانـان 
بعضـاً خشـمگین ایـران بـدل شـد. از یـک سـو بـا اوج گیـری مشـکالت اقتصـادی، 
معیشـت بـه اولویـت نخسـت آنـان بـدل شـده، و از سـوی دیگـر، می داننـد کـه حـل 
مشـکالت معیشـتی بدون تغییر نظام امتیازدهی و سـاختار سیاسـی میسـر نیست. 
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جمع بندی

از  بیـات  آصـف  تعریـف  از  مختلفـی  سـویه های  کردیـم  تـالش  یادداشـت  ایـن  در 
»طبقـه ی متوسـط فقیـر« را بررسـی کنیـم. دیدیـم کـه آنچـه گشـایش اقتصـاد ایـران 
در دوران برون تابـی سـاختاری اقتصـادش دانسـته می شـود چـه تفاوتـی با برداشـت 

متعـارف از لیبرالیسـم دارد، تـا جایـی کـه در کتـاب طبقـه و کار می خوانیـم:

»تجربـه ی ایـران بـا سیاسـت لیبرالیسـم اقتصـادی متعـارف بی شـباهت بـا »به عـرق 
نشسـتن« تـب پـس از مصـرف دارو نیسـت. اگـر بیمـاری حـاد باشـد، مقـدار زیـاد 
دارو ممکـن اسـت باعـث چنـان تشـنجی شـود کـه یـا بیمـار بمیـرد، یـا ناگزیـر بایـد 
میـزان دارو را کـم کـرد کـه در آن مـورد عـود کـردن بیمـاری اجتنـاب ناپذیـر اسـت.« 

)نعمانـی. ۱۳۸۷. ص ۹۰( 

نـگاه در سیاسـت های کلـی  بایـد در کنـار همزیسـتی دو  را  ایـن رویـه ی زیگزاگـی 
بایـد  را  فقیـر  مولفه هـای طبقـه ی متوسـط  از  بسـیاری  گرفـت.  نظـر  در  حاکمیـت 
در اصطـکاک میـان ایـن دو رویکـرد و البتـه غالـب شـدن نـگاه دوم در دورانـی کـه 
از  برخـی  همچنیـن  می شـود، جسـت.  خوانـده  سـاختاری  برون تابـی  اصطـالح  بـه 
نسـل  بـر  بعضـاً  کـه  کردیـم  مـرور  را  ایـران  اجتماعـی  طبقـات  سـاختار  مولفه هـای 
تحـوالت  بلندمـدت  انفعال هـای  فعـل و  از  سـریع تر  بسـیار   ۱۹۸۰ دهـه  متولدیـن 
طبقاتـی تاثیـر گذاشـته اند و دیدیـم کـه امـکان تبییـن و تغییـر مناسـبات اقتصـادی 
وجـود  اسـتبداد  سیاسـی  عنصـر  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  ایـران  جامعـه  بـر  حاکـم 
یـا فرماسـیون ناقـص سـرمایه داری نیازمنـد  ایـن نظـام امتیازدهـی  نـدارد. تثبیـت 
بـا قدرت هـای جهانـی اسـت کـه در سـه دهـه ی گذشـته در قالـب  قسـمی رابطـه 
سیاسـت های نئولیبرالـی یـا تعدیـل سـاختاری صورت بنـدی شـده اسـت. به عـالوه 
دیدیم که آنچه نئولیبرالیسـم در ایران خوانده می شـود، نه به حل بحران انباشـت 
سـرمایه  منجـر شـده، نـه بـه کنتـرل تـورم، و نـه حتـی بـه کوچک سـازی دولـت. بـا 
در  خصوصی سـازی(  و  زدایـی  مقـررات  )همچـون  را  ثابتـی  رویه هـای  ایـن،  وجـود 
تمـام دوران پـس از جنـگ نشـان می دهـد کـه سـازماندهی مجـدد تمـام مناسـبات 
اجتماعـی منجـر شـده اسـت، کـه شـرایط زیسـت طبقـه ی متوسـط فقیـر را تعییـن 

می کنـد.

شـکل  بـه  را  فقیـر  متوسـط  طبقـه ی  جایـگاه  نمی تـوان  هنـوز  این هـا  همـه ی  بـا 
دقیـق مشـخص کـرد. آیـا ایـن مفهـوم بـه یـک طبقـه ی مجـزا اشـاره می کنـد، یـا بـه 
امکانـات  و  درآمـد  سـطح  بـه  متوسـط  طبقـه ی  میانـی؟  طبقـات  فقیرسـازی  رونـد 
تحصیلـی اشـاره دارد، یـا بـه نسـبت ایـن طبقـه بـا ابـزار تولیـد )به گونـه ای کـه شـامل 
تجربـه ی مشـخص  بـا  بایـد  را  فقیـر  آیـا طبقـه ی متوسـط  نشـود(؟  خرده بـورژوازی 
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شـرایطی  زاییـده  فقیـر  متوسـط  طبقـه ی  یـا  بگیریـم؟  یکـی   ۱۹۸۰ دهـه  متولدیـن 
همچـون  کیفیاتـی  چنانچـه  برمی گیـرد؟  در  نیـز  را  بعـدی  نسـل های  کـه  اسـت 
متزلزل سـازی زندگـی و کار، افزایـش مسـئولیت های بازتولیـدی افـراد، و بـه تعبیـر 
بـرزخ دائمـی«  بـه وضعیـت  بـه ظاهـر موقتـی کـه  بیـات »زندگـی عاریتـی و  آصـف 
نسـل های  آنـگاه  بدانیـم،  فقیـر  متوسـط  طبقـه ی  مشـخصه های  را  شـده  بـدل 
ایـن طبقـه  نیـز در  باطـل شـده اند  وارد همیـن دور  ایـن دو دهـه  کـه در  پیشـین 
می گنجنـد؟ بـرای پاسـخ دادن بـه بخشـی از ایـن پرسـش ها هنـوز زود اسـت، و بایـد 
منتظـر بـود تـا اعضـای ایـن طبقـه ی نوظهـور بـا فعالیـت خـود بتواننـد قلمـروی خـود 
را در قالـب یـک طبقـه تعییـن کننـد. امـا هنـگام بررسـی نقـش طبقـه متوسـط در 

عرصـه سیاسـت رادیـکال بایـد چنـد مـورد را در نظـر گرفـت:

نظـر  در  میانـی  طبقـات  اقشـار  از  یکـی  را  فقیـر  متوسـط  طبقـه  اگـر  نخسـت، 
در  موضعـی  ناهماهنگـی  یـک  نتیجـه ی  معنـا  یـک  بـه  طبقـه  ایـن  آنـگاه  بگیریـم، 
طبقـه  از  دانـش  و  مهـارت  امتیـاز  لحـاظ  بـه  زیـرا  اسـت،  طبقاتـی  سـاختار  تاریـخ 
یـک  بـه  خـود  دانـش  و  مهـارت  کـردن  تبدیـل  امـکان  امـا  می شـود،  مجـزا  کارگـر 
از طبقـه ی متوسـط  امتیـاز طبقاتـی را نخواهـد داشـت. به عـالوه بخـش عمـده ای 
بـه صـورت خوداشـتغالی مشـغول بـه کار هسـتند کـه بخشـی از ایـن طبقـه را در 

می دهـد.  قـرار  ایـران  گسـترده  خرده بـورژوازی  زمـره ی 

دیگـر آنکـه اگـر طبقـه ی متوسـط فقیـر را بـه یـک تجربـه ی نسـلی تقلیـل بدهیـم، 
از یـک سـو امـکان درک ناهمگونی هـای و گسـل های متعـدد درون نسـل متولدیـن 
دهـه ۱۳۶۰ را نخواهیـم داشـت، و از سـوی دیگـر داللت هـای مهـم ایـن مفهـوم برای 
نسـل های پیـش و پـس از متولدیـن دهـه ۱۳۶۰ را از دسـت خواهیـم داد. بنابرایـن 
جنبـه ی توصیفـی طبقـه ی متوسـط فقیـر کـه نخسـت در قالـب متولدیـن دههـی 
۱۳۶۰ از ورود بـه عرصـه ی اجتمـاع صورت بنـدی شـده، داللت هـای فراتـر از زیسـت 

مشـخص یـک گـروه سـنی در جامعـه ی ایـران دارد.

و اگـر طبقـه ی متوسـط فقیـر را مفهومـی بـرای توصیـف یـک فراینـد عمومـی تعریـف 
بـا  همـراه  کـه  آمـوزش،  و  زندگـی،  کار،  بی ثبات سـازی  از  رونـدی  یعنـی  کنیـم، 
بازتوزیـع ثـروت بـه نفـع اقلیـت ابرثروتمنـد جامعـه اسـت، امـکان تبییـن کیفیـات 
تعیین کننـده در عرصـه ی  یـک عامـل  مشـخص طبقـه ی متوسـط فقیـر در حکـم 

سیاسـت رادیـکال را از دسـت خواهیـم داد.

در واقـع، طبقـه ی متوسـط فقیـر همـواره در کنـار سـایر عامـالن و طبقـات اجتماعـی 
می توانـد بـه صـورت متقابـل پتانسـیل ها و حـدود و ثغـور خویـش و سـایر عوامـل را 
روشـن تر سـازد. بـرای نمونـه، اگـر بـه اعتراضـات دی مـاه ۹۶ بازگردیـم، نمی توانیـم 
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ایـن قیـام را تنهـا بـه طبقـه ی متوسـط فقیـر نسـبت دهیـم، یکـی از عوامـل مهـم 
در ایـن خیـزش، روسـتاییانی بودنـد کـه بـرای حق آبـه خـود دسـت بـه قیـام زدنـد، و 
تصویـر رایـج از روسـتاییان همـراه بـا نظـام جمهـوری اسـالمی را بـه چالش کشـیدند. 
مسـئله ی آب و بحران هـای محیط زیسـتی در تابسـتان ۱۴۰۰ بـار دیگـر سـکوی قیـام 
اهالـی خوزسـتان شـد، و بـه هیـچ عنـوان یـک مسـئله ی گـذرا بـه حسـاب نمی آیـد و 
به این اعتبار جمعیت روستانشـین نیز که زیسـت خود را در معرض تهدید جدی 
می بینـد قطعـا یکـی از عوامـل اصلـی در صحنـه ی سیاسـت رادیـکال خواهـد بـود. 
همچنین پس از دی ماه ۹۶ جامعه ی ایران شاهد میزان بی سابقه ای از اعتصابات 
و تحـرکات کارگـری به نسـبت سـازمان یافته بـوده اسـت، در حالی کـه طبقـه ی کارگـر 
نیـز در نـوک پیـکان حمـالت سیاسـت های نئولیبرالـی در ایـن سـه دهـه بوده اسـت. 
در سـال ۱۴۰۰ کارگـران بی ثبـات کار در صنعـت نفـت، دسـت بـه اعتصـاب گسـترده 
و فراگیـر زده انـد کـه همزمـان بـا نـگارش ایـن یادداشـت ادامـه دارد. بـه ایـن اعتبـار، 
طبقـه ی متوسـط فقیـر، در مقـام یکـی از عوامـل تاثیرگـذار در عرصـه ی سیاسـت 

رادیـکال بایـد راهکارهـای هم افزایـی بـا طبقـه ی کارگـر سـازمان یافته را بیابـد. 

پانویس ها 

1- uncanny.

2 - برای نمونه یادداشـت زیر در وبسـایت بی بی سـی فارسـی به مناسـبت نخسـتین سالگرد 
اعتراضات دسـامبر 2۰۱۷ عالوه بر اسـتفاده از تعبیر »ده روزی که ایران را تکان داد«، این 

اعتراضات را نقطه شـروع شـکل گیری آلترناتیوی برای نظام حاکم می داند:

https://www.bbc.com/persian/iran-46695836

۳ - مقاله زیر از آصف بیات که تنها چند هفته پس از اعتراضات 2۰۱۷ منتشـر شـده یکی 
از منابع اصلی در تحلیل مفهوم طبقه متوسـط فقیر نزد آصف بیات در این مفاله اسـت:

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/
iran-protest-mashaad-green-class-labor-economy/551690/

۴ - بسـیاری از شـعارهای مطـرح شـده در اعتراضـات 2۰۱۷ در صفحـه ویکی پدیـای فارسـی 
مرتبـط بـا آن همـراه بـا لینـک اصلـی منتشـر کننـده فیلـم یـا خبر این شـعار ذکر شـده اسـت:

https://fa.wikipedia.org/wiki/ اعتراضات_دی_۱۳۹۶_ایران

۵ - فرهـاد خسـرو خـاور تحلیـل خـود را دربـاره طبقـه متوسـط ایـران پـس از انقالب ۱۹۷۹ در 
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این سـخنرانی به تفصیل شـرح داده اسـت:

https://www.youtube.com/watch?v=RkO_4VfP6bA&t=2296s

 6-  Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions. 
Princeton, 1982: p 6

7-  Wright, Erik Olin (2009), Understanding Class; Towards an 
Integrated Analytical

Approach, New Left Review, no 60, Nov-Dec 2009, pp 101-
116.

۸ - نعمانـی، فرهـاد، و سـهراب بهـداد. طبقـه و کار در ایـران. ترجمـه محمـود متحـد. تهـران: 
گاه، ۱۳۸۷. ص ۳۱۵ آ

۹ - بیـژن جزنـی. وقایـع سـی سـاله اخیـر ایـران، تئـوری جمـع بنـدی مبـارزات سـی سـاله اخیر 
در ایـران. انتشـارات چریک هـای فدایـی خلـق. تهـران: ۱۳۵۵. صفحـه ۸۹

آدرس  در  مالجـو  بـا محمـد  پروبلماتیـکا  گفتگـوی سـایت  بـه  نمونـه می توانیـد  بـرای   -  ۱۰
زیـر مراجعـه کنیـد. محمـد مالجـو کـه مدت هـا مشـغول صورت بنـدی نظریـه »حلقه هـای 
شـش گانه ی زنجیره ی انباشـت سـرمایه در ایران« اسـت، نتیجه می گیرد که هرچند فرآیند 
سـلب مالکیـت و تصاحـب ارزش بـا قاطعیـت پیـش مـی رود، امـا سـرمایه بـه دلیـل بحـران 
تولیـد و تحقـق ارزش بیشـتر ترجیـح می دهـد از کشـور خـارج شـد و در بازارهـای امن تـر 

بازسـرمایه گذاری گـردد. لینـک ایـن مصاحبـه کـه در ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ منتشـر شـده اسـت:

http://problematicaa.com/accumulationchainmaljoo/

۱۱- وبینـار آقـای وهابـی بـا عنـوان »خوانشـی جدیـد از تاریـخ اقتصـاد مدرن در ایـران از منظر 
آمیزش حاکمیت و مالکیت« در آدرس زیر در دسـترس اسـت:

https://www.radiozamaneh.com/626460/

انقـالب شـکوهمند  ایـن وبینـار چنیـن می گویـد: » عصـر تجـدد درپـی  وهابـی در مقدمـه 
انگلسـتان )۱۶۸۸(، جنـگ اسـتقالل آمریـکا )۱۷۷۶(، و انقـالب کبیـر فرانسـه )۱۷۸۹( ایـن 
تفـوق  و  مالکیـت،  از  حاکمیـت  رویاند: تمایـز  فـرا  بـزرگ  تمایـزی  بـه  را  نخسـتین  تمایـز 
دومـی بـر اولـی بـه نحـوی کـه حاکمیـت خـادم مالکیـت بـه حسـاب آیـد. تجـدد ایرانـی از 
مشـروطیت تاکنون، اما، از فقدان این تمایز بزرگ در رنج بوده و هسـت. ثمره ی آن درهم 
تنیدگـی دو نـوع سـرمایه داری اسـت کـه هم زمـان عامـل ترقـی و انسـداد اقتصـادی بـوده و 
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بـازار.« وسـرمایه داری  سیاسـی  هست: سـرمایه داری 

۱2 - برای نمونه نگاه کنید به:

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/11/neoliberalism-
in-iran-parviz-sedaghat.pdf

۱۳ - برای نمونه نگاه کنید به :

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/02/aba-
zari-zakeri-on-neoliberalism-.pdf

۱۴-  بـه نقـل از بهـزاد نبـوی در گفتگـوی خبـری بـا سـایت الـف کـه در دویچـه ولـه فارسـی 
بازنشـر شـده اسـت:

 ۱۵ -  برگرفته از یادداشت »نئولیبرالیسم دقیقا چیست« نوشته کین برچ و ترجمه مریم 
وحیدی که در آدرس زیر در دسـترس اسـت:

https://www.radiozamaneh.com/478507/

۱۶ - شرح کامل این اهداف ادعایی در آدرس زیر موجود است:

https://ipo.ir/سياست های-كلی-اصل-٤٤

 ۱۷-  سـعیدی، حامـد. »سرشت نشـان های نئولیبرالیسـم در ایـران«. تهـران: نقـد اقتصـاد 
سیاسـی:

https://pecritique.com/2021/01/25/-سرشت نشان های-نولیبرالیسم-در
/ایران

۱۸ - خصولتـی ترکیـب دولتـی و خصوصـی بـه شـرکت های وابسـته بـه قـدرت و رانـت اطـالق 
می شـود کـه بـه لحـاظ حقوقـی شـرکت خصوصـی بـه حسـاب می آینـد و در بسـیاری از مـوارد 

در جایگاهـی فراتـر از دولـت قـرار گرفتـه انـد. 

19- https://farhikhtegandaily.com/news/23030/ - کورد- /
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2۰ - استخراج شده از آدرس زیر:

https://tsd.cbi.ir/

2۱ - شرح کامل این روند در آدرس زیر موجود است:

https://meidaan.com/archive/57657

22 - منتصـری، مهـدی. یادتونـه؟!! )مـروری بـر خاطـرات مشـترک بچه هـای دهـه شـصت(. 
۱۳۹۰. ناشـر: مولـف؛ تهـران، چـاپ اول 
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کنش گفتاری تأثیرگذار بر کمپین های آنالین و آفالین 
علیه قتل ناموسی، تجاوز جنسی و حجاب اجباری

نازلی کاموری

فشـرده: مبارزات سـازماندهی شـده ی زنان ایرانی با قوانین تبعیض آمیز جنسـیتی 
بـا اعتراضـات ضدحجـاب اجبـاری  انقـالب 1979  آغـاز  از  ایـران  جمهـوری اسـالمی 
در اسـفند و فروردیـن 1357 آغـاز شـد. ایـن مبـارزه در بسـیاری از جبهه هـا - بـه 
ویـژه علیـه قوانیـن تبعیض آمیـز و ضـد حجـاب ادامـه داشـت. از سـال 1385، بـا 
اعمـال تدریجـی تحریم هـای اقتصـادی بیشـتر علیـه برنامـه ی هسـته ای جمهـوری 
اسـالمی، ایـران بـا رکـود اقتصـادی روبـه رو شـد و زنـان طبقـه ی متوسـط   کـه در خـط 
مقـدم مبـارزه بـرای احقـاق حقـوق خـود قـرار داشـتند، تحـت تأثیـر شـرایط سیاسـی 
و اقتصـادی قـرار گرفتنـد. پـس از سـال 1388، دسـتگاه کنتـرل حکومتـی بـر فعـاالن 
حقـوق زنـان، بـه ویـژه کمپیـن یـک میلـون امضـاء فشـار آورد و بسـیاری از آنهـا را 
سـرکوب و زندانی کرد. این سـرکوب به همراه کاهش سـهم زنان ایرانی از اقتصاد، 

شـکل مشـارکت در کمپین هـای مطالبـه محـور بـرای حقـوق زنـان را تغییـر داد.

ایـن مقالـه بـه سـه کمپیـن حقـوق زنـان می پـردازد کـه از سـال 2۰۱۷ حضـور آنالیـن 
پررنگـی داشـته اند و منجـر بـه ایجـاد حرکت هـای میدانـی برای حقوق زنان شـده اند، 
از جملـه از طریـق پاسـخگو کـردن حکومـت، عامـه مـردم و یـا از طریـق کنشـگری 
مخالفـت بـا قوانینـی ماننـد قانـون حجـاب در خیابـان. در ایـن مقالـه بـا توجـه بـه 
کنش هـای گفتـاری آنالیـن و شـبکه های ارتباطـی  تأثیرگـذار، سـه کمپیـن مبـارزه بـا 
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حجـاب اجبـاری، مبـارزه بـا قتل هـای مبتنـی بـر جنسـیت و مبـارزه بـا آزار جنسـی را 
نگاه خواهم کرد. این کمپین ها همگی توسـط زنان طبقه ی متوسـط   و فمینیسـت 
ایرانـی کـه در مقایسـه بـا سـال 2۰۰۶ فقیرتـر شـده اند، رهبـری یـا تقویـت شـده اند 
کمـاکان سـرمایه ی  امـا  باشـند  دیـروز  از  فقیرتـر  امـروز  اسـت  کـه ممکـن  زنانـی   -
اجتماعـی خـود ماننـد تحصیـالت دانشـگاهی، دسترسـی بـه اینترنـت، و ارتبـاط بـا 

شـبکه های فراملـی زنـان و رسـانه ها را دارنـد.

پیشگفتار

از سـال ۱۳۸۶ و بـا تشـدید اثـرات تحریم هـای اقتصـادی مرتبـط بـا برنامـه هسـته ای 
جمهـوری اسـالمی و همـراه بـا آن سـوء مدیریـت اقتصـادی داخلی، عرصه اقتصادی 
بـه زنـان طبقـه متوسـط حرفـه ای بـا تحصیالت دانشـگاهی تنگ شـد. سیاسـت های 
تبلیغاتی و اجرایی دولتی زنان را تشویق کرد که به نقش های سنتی خود به عنوان 
زنـان خانـه دار، مـادر و همسـر بازگردنـد. در ایـن محیـط، فعـاالن حقـوق زنـان ایرانـی 
بـا سـرکوب بیشـتری بـرای فعالیت هـای خیابانـی و آفالیـن مواجـه شـدند و شـروع به 

هدایـت و تقویـت کارزارهـای کم خطرتـر در فضـای مجـازی کردند. 

بـر مطالبـات حقـوق زنـان  یکـی از راهبردهایـی کـه در پیشـبرد کارزارهـای مبتنـی 
موفق بوده به کارگیری کمپین های بیان خشـم در شـبکه های رسـانه های اجتماعی 
همچنیـن  و  گفتـاری  کنش هـای  در  را  عـادی  شـهروندان  کارزارهـا،  ایـن  اسـت. 
شـهروندان  ایـن  می کننـد.  درگیـر  زنـان  مسـائل  بـه  نسـبت  عاطفـی  واکنش هـای 
عـادی ممکـن اسـت فمینیسـت یـا فعـال جامعـه مدنـی نباشـند و یـا حتـی بـا چنیـن 
ایـن کارزارهـای  امـا  نباشـند.  آنهـا  از  نداشـته و مطلـع  آشـنایی هـم  گفتمان هایـی 
مجـازی، پیام هـای مطالبـه محـور را به صـورت سـاده )و گاهـی ساده سـازی شـده( و 
مؤثـر، بـرای همـه قابـل درک می کننـد. ایـن همه کس فهمـی ایـن کارزارهاسـت کـه 
چشـم انداز هـای فعالیت هـای افقـی را بـرای فعـاالن حقـوق زنان گسـترده تر می کند. 
راهبـرد دیگـر، تعامـل مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا نهادهـای حکومتـی حقـوق زنان در 
سـاختار دولـت، بـرای بازکـردن فضاهـای قانونـی اسـت. یک راهبرد دیگـر هم، دیگر 
کنش گـری هـای نمادیـن بـرای اعـالم مخالـف بـا قوانیـن ضـد زن حکومتـی و از ایـن 
طریـق تعامـل سـازنده بـا شـهروندان منتقـد اسـت کـه از چنیـن نافرمانی هـای مدنـی 
حمایـت می کننـد. حکومـت اینجـا مرکـزی می شـود و جـذب حمایـت از شـهروندان 
مخالـف از ایـن طریـق بـا جلـب حمایـت آنهـا از برنامـه مطالبـه محـور حقـوق زنـان، 
مؤثـر می شـود. در جریـان سـازی بـرای تمامـی راهبردهایـی کـه در بـاال ذکـر شـد، 
نبایـد نقـش رسـانه های جمعـی را در انتشـار پیام هـا و مطالبـات کارزارهـای مجـازی 
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حقـوق زنـان در رسـانه های اجتماعـی فرامـوش کـرد. اگـر بسـیاری از سـازمان های 
رسـانه ای خـارج از ایـران نبودنـد تـا صـدای ایـن کمپین هـا را بازتـاب دهنـد، اسـتقبال 

مـردم از ایـن کمپین هـا کمتـر بـود.

تبعیض آمیـز  قوانیـن  علیـه  زنـان  کمپین هـای حقـوق  از  مـورد  بـه سـه  مقالـه  ایـن 
می پـردازد:

کمپین های ضد حجاب اجباری	 
مبارزه برای رسیدگی قانونی به جنایت علیه زنان و قتل های ناموسی	 

کمپین # من_هم در ایران.	 

آفالیـن  در فضـای  نتیجه هایـی  و  آنالیـن شـروع شـده  به صـورت  هـر سـه کمپیـن 
داشـتند. هـر سـه تـا حـدودی قوانیـن و کاسـتی های موجـود را بـه چالـش می کشـند 
واکنـش  مقالـه همچنیـن  ایـن  اسـتفاده می کننـد.  فـوق  راهبُردهـای  از  هـر سـه  و 
حکومـت و قـوه مجریـه )دولـت( را بـه ایـن کمپین هـا را بررسـی می کنـد. و در مـورد 
بـه چالش هایـی کـه ایـن کمپین هـا به صـورت آفالیـن و آنالیـن بـرای جلـب حمایت با 

آن مواجـه هسـتند، می پـردازد.

زنان طبقه ی متوسط  در ایران در حال فقیر شدن هستند

در 2۷ مـارس )۷ فروردیـن ۱۴۰۰(، آزاده معاونـی و سوسـن طهماسـبی در نیویـورک 
تایمز مقاله ای با عنوان »زنان طبقه متوسـط   ایران در حال ناپدید شـدن هسـتند« 
منتشـر کردند. در این مقاله، آنها اسـتدالل کردند که اعمال تحریم های اقتصادی 
علیـه ایـران در پـی تصمیـم دولـت دونالـد ترامـپ مبنـی بـر خـروج از برنامـه جامـع 
اقـدام مشـترک )برجـام(، اقتصـاد ایـران را بـه سـمت بحـران سـوق داده و در نتیجـه، 
طبقـه ی متوسـط   ایـران در حـال کوچـک شـدن اسـت و زنـان ایـن طبقـه کـه »بـرای 
ایـن  کار می کردنـد« درنتیجـه دچـار دشـواری شـده اند.  امـور  آزادسـازی  و  اصـالح 
نویسـندگان بـا بیـان روایت هـای زنانـی کـه در شـرایط اقتصـادی کنونـی ایـران زندگـی 

می کننـد، نوشـتند:

»زنان ایرانی ده ها سـال اسـت که برای حقوق بیشـتر و دموکراسـی تالش می کنند 
و پیروزی هـای آنهـا در برابـر مکتبی تریـن محدودیت هـای نظام حاکم توسـط فعاالن 

طبقه متوسـط   رهبری شـده است.«۱

از تظاهرات هـای سراسـری و سـرکوب گسـترده معترضـان،  آبـان ۱۳۹۸ - پـس  از 
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تقریبـاً هرهفتـه مقالـه ای در رسـانه های داخـل کشـور منتشـر می شـود کـه هشـدار 
می دهد طبقه ی متوسط   ایران در حال فقیرترشدن است. در یکی از این مقاله ها 

سـجاد بهـزادی، جامعه شـناس سـاکن ایـران می نویسـد:

»مشـکالت اقتصـادی چنـان سـنگینی می کنـد کـه دیگـر طبقـه ی متوسـط دغدغـه 
اصلـی  خـود را ماننـد کسـب حقـوق مدنـی، عدالـت اجتماعـی، برابـری فرصت هـا، 
کرامـت شـهروندی و آزادی، بـه شـیوه ی مشـارکت های اجتماعـی و مسـالمت آمیز 
فقیـر  طبقـه ی  بـا  ناخواسـته  ائتالفـی  در  متوسـط  طبقـه ی  اکنـون  نمی زنـد.  فریـاد 

قـرار دارد...« جامعـه 

فقـر تدریجـی طبقـه ی متوسـط  تـا حـدودی ناشـی از انـزوای اقتصـادی و همچنیـن 
اقتصـادی  سـوءمدیریت  و  خصوصی سـازی،  فسـاد،  نئولیبرالـی،  سیاسـت های 
در ایـران اسـت. در نتیجـه، تنهـا فعـاالن حقـوق زنـان نیسـتند کـه از فعالیت هـای 
عمومـی عقـب نشـینی کـرده انـد. بلکـه میـزان مشـارکت زنـان طبقـه ی متوسـط   در 
عرصـه ی عمومـی نیـز پـس از انتخابـات مورد مناقشـه ی سـال ۱۳۸۸ تغییر کرد. این 
تغییـر تنهـا نتیجـه ی سیاسـت های امنیتـی و نظـارت بـر گردهمایی هـای حقـوق زنـان  
نبـود، بلکـه سیاسـت هایی حکومتـی بـرای تحدیـد مشـارکت زنـان بـه عنـوان نیـروی 

کار هـم موثـر بـود. 

ایـران از  بـه برنامـه هسـته ای  تحریم هـای اقتصـادی سـازمان ملـل متحـد مربـوط 
سـال 2۰۰۶/ ۱۳۸۷ آغـاز شـد و پـس از سـال ۱۳۸۸/2۰۰۹ تشـدید شـد. ارزش ریـال 
سـقوط کـرد. هزینه هـای زندگـی بیشـتر شـد. همچنیـن مشـارکت اقتصـادی زنان در 
ایـران از ۱۷ درصـد در سـال 2۰۰۵ کـه در پایـان آن تحریم هـای هسـته ای آغـاز شـد 

بـه ۱۴,۹ درصـد در سـال 2۰۱۵ بـا لغـو تحریم هـا کاهـش یافـت.

از سـال ۱۳۸۶ تـا ۱۳۹۴، مشـارکت اقتصـادی زنـان بـا بررسـی بازه هـای گروه هـای 
سـنی ۱۰ تـا 2۹ سـال افزایـش می یابـد.  بـا ایـن حـال، پـس از ۳۰ سـالگی، مشـارکت 
اقتصـادی زنـان عمدتـاً بـه دلیـل موانعـی کـه زنـان متاهـل و مـادران شـاغل بـا آن 
روبـه رو هسـتند کاهـش می یابـد. تصویـب قانـون بازنشسـتگی زنـان شـاغل بـا 2۰ 
سـال سـابقه ی کار مصـوب در دی مـاه ۱۳۹۵/ ژانویـه 2۰۱۷ کـه جمهـوری اسـالمی 
رونـد  یـک  زنـان توصیـف می کنـد،  اشـتغال  از  بـرای حمایـت  قانونـی  ابـزاری  را  آن 
تبعیض آمیز حذف زودهنگام زنان از بازار کار است. این قانون بارها در رسانه های 
داخلـی بـا اسـتدالل بـاز کـردن بـازار بـرای کارگران/کارمنـدان مـرد و حفـظ حرمـت 
مـادری و همسـری همـراه شـد. همچنیـن در ایـن سـال ها، بـه دلیـل سیاسـت های 
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دولـت ایـران مبنـی بـر حمایـت از مشـاغل عمدتـاً غیررسـمی بـرای زنـان در قالـب 
وام هـای خـرد و وام هـای کـم بهـره بـه ویـژه بـرای مشـاغل خانگـی، زنـان کمتـر در 
فعالیت هـای اقتصـادی در حـوزه عمومـی شـرکت کردنـد. ایـن بـه معنـای شـغل های 
بیشـتر غیررسـمی بـرای زنـان بـود - یعنـی مشـاغل بـدون قـرارداد، بـا مزایـای کمتـر 

بـرای زنانـی کـه از خانـه کار می کننـد.

مرکـز آمـار و اطالعـات راهبـردی وزارت کار گـزارش می دهـد کـه تعـداد زنان بیکار در 
ایـران طـی هفـت سـال منتهـی بـه ۱۳۹۷، 2۵ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. جمعیت 
بیکار ایران در این هفت سـال رشـد سـاالنه ۸ /۱ درصدی داشـته اسـت. میانگین 
نـرخ بیـکاری زنـان سـاالنه ۳,۸ درصـد بـوده کـه در سـال ۱۳۹۷ بـه ۳2,۳ درصـد 
رسـیده اسـت. بـا ایـن حـال، اعـداد واقعـی بیـکاری و بیـکاری زنـان بسـیار بیشـتر 
است، وزارت کار در ایران هر فردی را که حتی یک ساعت در هفته کار می کند را 
شـاغل می دانـد. شـرایط اقتصـادی و فقـر روزافـزون حقـوق زنـان را به شـدت کاهش 
داده و بـا بـاال بـودن هزینه هـای زندگـی، کار کـردن حتـی کفـاف هزینه هـای زندگـی 

را نمی دهـد.

عاملیت فمینیستی، کنش های گفتاری و روابط عاطفی آنالین

ابـراز خشـم در شـبکه های اجتماعـی از شـرایط زندگـی در ایـران در دوره ی  رکـود 
اقتصـادی، تحریم هـای بیشـتر و فشـار قدرت هـای غربـی علیـه برنامـه ی هسـته ای 
ایـران، افزایـش یافتـه اسـت. کارزارهایـی ماننـد »زندگـی نرمـال« - کـه اکنـون تبدیـل 
در  کـه  اسـت  آنالیـن  ابـراز خشـم  نمونه هـای  از  یکـی   - اسـت  شـده  سـازمان  بـه 
از طریـق عکـس،  را  زندگـی خـود  ایـران  داخـل  و  در خـارج  ایرانـی  آن شـهروندان 
رسـید خریـد مـواد غذایـی، سـبد خریـد، سـرعت اینترنـت، خودروهـای خانوادگـی، و 
دسترسـی بـه مراقبت هـای بهداشـتی از جملـه مدیریـت واکسـن کویـد-۱۹ مقایسـه 
بـه عنـوان شـرایط  ایـن کمپیـن شـرایط زندگـی در کشـورهای غربـی  می کننـد. در 
»زندگـی نرمـال« و خشـم از شـرایط زندگـی در ایـران بیـان می شـود. ایـن کارزارهـای 
آنالین بیان خشـم معموال از هشـتگ اسـتفاده می کنند تا پیام های خود را متمرکز 
سـاده )و یـا ساده سـازی( کننـد. ایـن پیام هـای سـاده توسـط کاربـران مشـهورتر کـه 
اغلـب بـه رسـانه های تبعیـدی منتقـد حکومـت ایـران دعـوت می شـوند، و توسـط 
خـود روزنامه نـگاران در ایـن رسـانه ها، رسـاتر می شـوند و بـه مخاطب هـای بیشـتری 

می رسـند.

پـس از سـال ۱۳۸۸/ 2۰۰۹، دسـتگاه های امنیتـی ایـران بـه طـور سیسـتمی عرصـه 
را بـرای فعالیت هـای آفالیـن و میدانـی فعـاالن حقـوق زنـان ایرانـی تنـگ کردنـد. در 
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نتیجـه ی ایـن سـرکوب و بسـته شـدن فرصت هـا و فضاهایـی که سـرمایه گذاری های 
خارجـی و داخلـی در سـازمان های غیردولتـی و جامعـه مدنـی در دوره ی اصالحـات 
و  کامپیوترهـا  بـه پشـت  کـه  ناچـار شـدند  زنـان  فعـاالن حقـوق  بـود،  کـرده  ایجـاد 
تلفن هـای همراه شـان برونـد. ایـن سـرکوب ها و حرکـت بـه سـمت آنالیـن، سیاسـت 
فعالیـت فمینیسـتی را متحـول کـرد، زیـرا فعـاالن برجسـته حقـوق زنـان در عرض ده 

سـال مزایـای عمومـی بـودن در فضـای آفالیـن را از دسـت دادنـد.

زنـان طبقـه ی متوسـط ایرانـی کـه اکنـون فقیرتـر شـده بودنـد، بـا بیـرون رانـده شـدن 
از حـوزه ی فعالیت هـای فضـای عمومـی مبتنـی بـر شـبکه های تـوده ای، و مشـکالت 
اقتصـادی افزایـش یافتـه، از هـر آنچـه کـه باقـی مانـده بـود اسـتفاده کردنـد. آنهـا 
سـرمایه ی اجتماعی دانش دانشـگاهی و دسترسـی به اینترنت خود را برداشـتند و 
»کنش هـای گفتـاری« در فضـای آنالیـن را بـه عنـوان روشـی برای به چالش کشـیدن 
سـاختارهای مردسـاالرانه پیرامـون خـود، از جملـه قوانیـن تبعیـض آمیـز جمهـوری 

اسـالمی، انتخـاب کردنـد.

من در اینجا »حوزه ی فضای عمومی« و »کنش های گفتاری« را با استفاده از مدل 
قهوه خانـه ی یورگـن هابرمـاس شـرح مـی دهـم کـه اولیـن بـار در کتـاب »دگرگونـی 
شـبکه های  مطالعـه ی  در  ایـده  ایـن  شـد.  معرفـی  عمومـی«  حـوزه ی  سـاختاری 
اجتماعـی فضـای مجـازی بـه ویـژه بـرای آن دسـته از محققانـی که ارزش هـای لیبرال 
دموکراتیـک را بـرای اسـتفاده از شـبکه های اجتماعـی بـرای جنبش هـای اجتماعـی 
مفیـد می بیننـد، دوبـاره مطـرح شـده اسـت. همانطـور کـه کاتریـن دامـت و پیتـر 
جـی وروشـک اسـتدالل می کننـد، مفهـوم سـازی هابرمـاس از دموکراسـی مشـورتی 
را می تـوان در حـوزه ی عمومـی دیجیتـال کـه در آن گفت و گو هـای آگاهانـه و توافـق 
میانجی گـری  بـا  »افـکار عمومـی غیررسـمی  گیـری  بـه شـکل  بـر عقالنیـت  مبتنـی 

جامعـه مدنـی« کمـک می کنـد، اسـتفاده کـرد.

کنش هـای گفتـاری در ایـن مـدل مرکزیتـی اسـت کـه در آن »افراد حوزه ی خصوصی 
بـه عنـوان یـک جمـع عمومـی گـرد هـم می آینـد« بـا یکدیگـر مناظـره می کننـد و ایـن 
بحـث بـا »اسـتفاده ی عمومـی مـردم از عقـل خـود« یـا عقالنیـت تسـهیل می شـود 
تداعـی  را  عقالنیـت  از  اسـتفاده  بـا  عمومـی  اسـتدالل ورزی  هابرمـاس  )مفهـوم 
می کنـد - بـه آلمانـی öffentliches Räsonnement. ایـن ایـده کـه افـکار عمومـی 
از اسـتدالل ورزی اسـتفاده می کننـد و می تواننـد بـه توافـق خاصـی در مـورد یـک 
کـه  خیـر مشـترک برسـند، ممکـن اسـت در فضایـی ماننـد رسـانه های اجتماعـی 
کمپین هـای مبتنـی بـر خشـم گاهـی در ایـن فضـا منجـر بـه آزار و اذیـت سـایبری و 
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نفـرت ورزی می شـود، سـاده لوحانه بـه نظـر برسـد. در مـورد کمپین هـای معطـوف بـه 
سیاسـت ها و رفتـار جمهـوری اسـالمی ایـران در قبـال زنـان، کارزارهـای مبتنـی بـر 
کنـش گفتـاری تنهـا بـه سیاسـت های دولتی/حکومتـی محـدود نمی شـود، بلکـه بـه 
چالـش کشـیدن تبعیض هایـی کـه زنـان در خانـواده  هسـته ای و مردسـاالری بـا آن 
مواجـه هسـتند، بـه رانـه ای بـرای ایجـاد عاملیـت بـرای زنـان و فعـاالن حقـوق زنـان 
می شـود کـه بـه پشـتوانه آن بـا سـایر کاربـران در حـوزه ی عمومی دیجیتـال گفت وگو 

می کننـد.

با این حال، هنگام برخورد با کمپین های آنالین، بیان خشم درباره ی مسائل زنان 
آنالیـن، الیـه ی  دیگـری از پیچیدگـی وجـود دارد: ایـن مؤلفـه ی تأثیرگـذاری عاطفـی 
و تأثیرپذیـری عاطفـی اسـت کـه پیام هـای ایـن کارزارهـای آنالیـن را بـرای کاربـران 
هابرمـاس عقالنیـت  بیـان  در  گفتـاری  قابـل دسـترس می کنـد. کنش هـای  عـادی 
محـور هسـتند و بـه عقـل و اسـتدالل ورزی ارزش می دهـد. بـا ایـن حـال، مؤلفـه ی 
عقـل بـرای رسـیدن بـه خیـر عمومـی تنهـا چیزی نیسـت که در کمپین هـای مرتبط با 
مسائل زنان ایرانی مطرح است. ژیل دلوز و فلیکس گاتاری از این درک عقالنیت 
محـور و عقالنیـت مرکـز روابـط متقابـل افـراد باهـم فاصلـه می گیرنـد و بـر اهمیـت 
می کننـد.  اشـاره  عاملیـت  و  بـودن  سـوژه  سـوژه،  ذهنیـت  در شـکل گیری  تأثـرات 
همانطـور کـه برایـان معصومـی در پیش نویـس خـود بـه کتـاب »هـزار فـالت« دلـوز 
و گاتـاری می نویسـد، بـرای ایـن دو نویسـنده »عاطفـه« تنهایـک احسـاس نیسـت، 
بلکـه »توانایـی تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری« بـه شـیوه ای متقابـل اسـت بیـن یک بدن 
و بـدن دومـی کـه در ایـن ارتبـاط متاثـر شـده اند. معصومـی می گویـد کـه بـدن اینجـا 
در »گسـترده ترین معنـای ممکـن کـه شـامل بدن هـای »ذهنـی« یـا ایـده آل اسـت« 

تبییـن می شـود.

واکنش هـای زنـان ایرانـی بـه شـرایط زندگی شـان، کانـون روابـط را در فضـای مجـازی 
تغییـر داده اسـت. در ایـن ارتباطـات مجـازی تنهـا منطـق و عقالنیت در کار نیسـت، 
بلکه واکنش های عاطفی، تاثرات و احساسات، در ایجاد فهم مشترک، تاثیرپذیری 
نمونـه در  )بـه عنـوان  بـا وضعیـت ظالمانـه در کار اسـت  رابطـه  تاثیرگـذاری در  و 
رابطـه بـا وضعیـت ظالمانـه ای کـه حکومـت ایـران بـرای زنـان ایجـاد کـرده اسـت(. 
ایـن تغییـر عقالنیـت محـوری بـا اضافـه کـردن الیه هـای تاثـرات عاطفـی، پیچیدگـی 
فراتـر از سـاختار لیبرالـی گفت وگـو محـور دارد کـه هابرمـاس در مـدل قهوه خانـه ی 
خـود ابتـدا بیـان کـرد. در مـدل قهـوه خانـه )یـا مـدل سـالن ها(، هابرمـاس رابطـه 
قـرار می دهـد.  قابـل درک  و  معقـول  دانسـتنی،  امـر  در  را  ارتباطـات  مکانسـیم  و 
هابرمـاس بـه موضـوع روابـط عاطفـی توجهـی نـدارد. توجـه بـه موضوع عاطفـه فراتر 
از مرکزیـت تعقـل و در ایجـاد ایـن تاثیرپذیـری و تاثیرگـذاری مهـم اسـت. این الیه ی 
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عاطفـی همچنیـن اگـر بخواهیـم بـه عاملیـت زنـان در شـبکه های اجتماعـی مجـازی 
بپردازیـم، و ایـن شـبکه ها را بـه صـورت ریزومـی از ارتباطـات افقـی ببینیـم، بـه ویـژه 

مفیـد اسـت.

مفهـوم و تصویرسـازی زمین سـاقه یـا ریـزوم )rhizome( آنچنـان کـه دلـوز و گاتـاری 
آن را در کتـاب هـزار فـالت اسـتفاده می کننـد، بـرای توضیـح شـبکه های ارتباطـی 
مجـازی کـه رویشـی افقـی دارنـد اسـتفاده شـده اسـت. دلـوز و گاتـاری ریـزوم را بـه 
عنـوان مدلـی از عاملیـت فرمولـه می کننـد کـه در آن رابط هـا و رابطه هـا بـا دیگـری 
شـکل »ناهمگونی« به خود می گیرد و هر نقطه از ریزوم را می توان به هر نقطه ی 
دیگـری متصـل کـرد. مـدل ریـزوم امـکان مطالعـه ی اتصـاالت بین بدن هـای مجازی 
- چـه بیـن ذهن هـا و چـه بیـن عاملیت هـا - را بـا اتصـاالت چندگانـه بـا کیفیت هـای 
فمینیسـت های  تاثیرپذیـری  و  تاثیرگـذاری  ارتباط هـای  می کنـد.  فراهـم  مختلـف 
ایرانـی آنالیـن هـم بـه صـورت ریزومـی گسـترش می یابـد؛ از جملـه بـا شـهروندان 
عـادی، بـا شـبکه های فراملـی فمینیسـت ها و فعـاالن حقـوق زنـان و بـا بازیگـران و 

نهادهـای داخـل دولت هـا )چـه ملـی و چـه فراملـی(.

عـادی  شـهروندان  بـرای  را  فضایـی  آنالیـن  فمینیسـت های  مجـازی  فعالیت هـای 
بـه  و  بپیوندنـد  اسـت  زنـان  حقـوق  مـورد  در  کـه  کمپین هایـی  بـه  تـا  گشـوده 
فمینیسـت های ایرانـی کمـک کـرده تـا بـا اسـتفاده از کنش هـای گفتـاری آنالیـن و 
روابـط عاطفـی در مـورد مسـائل زنـان ایـران آگاهـی ایجـاد کننـد و حساسـیت های 
عاطفـی پیرامـون حقـوق زنـان را بیشـتر کننـد. در رابطـه بـا یکـی از ایـن کارزارهـای 
حقـوق زنـان در فضـای مجـازی کـه مطالبـه ی برچیـده شـدن حجـاب اجبـاری اسـت 

می نویسـید: باتمانقلیچـی  ثریـا  کاف.  یواشـکی(   آزادی هـای  )کمپیـن 

فعالیـت آنالیـن در قالـب »آزادی هـای یواشـکی« راهـی متفـاوت را بـرای مـردم عادی 
که لزوماً نه با گفتمان های پس از انقالب در مورد فمینیسـم و   کنشـگری سیاسـی 
آشـنا هسـتند و نه با نام ها و دسـتاوردهای گذشـته ی پیشـگامان فعال حقوق زنان 

در طول چهار دهه حیات جمهوری اسـالمی آشـنا هسـتند، گشـوده اسـت.

کنش گری آنالین همچنین به فمینیسـت ها این امکان را داده اسـت که از فضای 
مجـازی به عنـوان یـک سـکوی چندمنظـوره بـرای سـازماندهی سیاسـی و در فرآینـد 
»سـازماندهی زنـان عـادی حـول کمپین هـای آنالیـن بـرای حقـوق زنـان در ایـران، و 

همچنیـن امـکان تعامـل و گفت وگـو بـا زنـان دیگـر در منطقـه« اسـتفاده کننـد.

دسترسـی کمپین هـای حقـوق زنـان آنالیـن بـه اقشـار پایین تـر از طبقـه ی متوسـط   
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تـا حـدی بـه دلیـل تغییـر الگوهـای نفـوذ اینترنـت در ایـران افزایـش یافتـه اسـت. 
زنـان طبقـات اجتماعی-اقتصـادی فقیرتـر بـا چالش های بیشـتری برای دسترسـی به 
اینترنـت و رسـانه های اجتماعـی مواجـه هسـتند. بـا ایـن حـال، الگوهـای دسترسـی 
بـرای ایـن گـروه از زنـان تـا حـدی بـه دلیـل دسترسـی بـه تلفن های هوشـمند ارزان تر 
در ایـران بـه سـرعت در حـال تغییـر اسـت. بـه عنـوان مثـال، یـک مطالعـه در سـال 
2۰2۰ از 2۸۰ زن بـاردار افغانسـتانی مهاجـر سـاکن در جنـوب شـرقی اسـتان تهـران 
پرسـید کـه اطالعـات مـورد نیـاز خـود را در مـورد بـارداری از کجـا بـه دسـت می آورند. 
۳2 درصـد از آنهـا گفتنـد کـه بـرای دسترسـی بـه ایـن اطالعـات بـه اینترنـت مراجعـه 
کردنـد. مناطقـی کـه ایـن پژوهـش در آن انجـام شـد، عمـال زاغه هـای جنـوب شـرقی 
تهران انـد و ایـن میـزان اسـتفاده از اینترنـت در بیـان زنـان ایـن مناطـق قابـل توجـه 

است. 

یـک پژوهـش دیگـر کـه سـال 2۰2۰ منتشـر شـده، اسـتفاده از اینترنـت در میـان 
نفـر،  نیـم میلیـون  بـا جمعیتـی حـدود  ایـران  اردبیـل، در شـمال غـرب  زنـان شـهر 
را بررسـی کـرده اسـت. ایـن پژوهـش، ۱۵۰ زن بـاالی 2۵ سـال را بـه طـور رانـدوم 
انتخـاب کـرد و از آنهـا در مـورد الگـوی اسـتفاده از اینترنـت پرسـید. اکثـر جمعیـت 
ایـن شـهر را اقلیت هـای قومـی تـرک تشـکیل می دهنـد و بیشـتر افراد گـروه انتخابی 
از میـان زنـان طبقـه ی متوسـط   و متوسـط   رو بـه پاییـن هسـتند. در ایـن مطالعـه  ۷ 
/۹۴ درصـد از زنـان از شـبکه های اجتماعـی اسـتفاده می کردنـد و تلگـرام پـس از 

اینسـتاگرام بیشـترین محبوبیـت را داشـت.

میراث کمپین یک میلیون امضا و حرکت به سمت فضای مجازی

ایـران  در  تبعیض آمیـز  قوانیـن  بـه  دادن  پایـان  بـرای  امضـا  میلیـون  یـک  کمپیـن 
)۱۳۸۵-۱۳۸۸(، کمپینـی کوتاه مـدت بـود کـه عمدتـاً توسـط فمینیسـت های طبقـه 
روزنامه نگارهـا،  حقوقدان هـا،  و  وکال  دانشـگاه،  دانشـجویان  ایرانـی،  متوسـط 
کنشـگران مدنـی، و فعـاالن سـازمان های غیردولتـی رهبـری می شـد. آنهـا توانسـتند 
در ایـن دوره ی کوتـاه شـبکه های ارتباطـی بیـن فعـاالن حقـوق زنـان را سـازماندهی 
کننـد و گسـترش دهنـد و حضـور آنالیـن آنهـا هـم از طریـق وبالگ هـای مختلـف و 
همچنیـن وب سـایت رسـمی کمپیـن نمـود پیـدا می کـرد. ایـن کمپیـن زمانـی شـروع 
شد که فمینیست های برجسته از جمله نوشین احمدی خراسانی، پروین اردالن، 
 )Grassroot( رضـوان مقـدم و شـیرین عبـادی تصمیـم گرفتـد کـه کارزاری مردمـی
به قصـد جمـع آوری یـک میلیـون امضـا بـرای دادخواسـت لغـو قوانیـن تبعیض آمیـز 

علیـه زنـان در سـاختار قوانیـن ایـران، آغـاز کننـد.

ایـن کمپیـن از آغـاز کار خـود در سـال ۱۳۸۵ بـا سـرکوب مواجـه شـد. بسـیاری از 
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اعضـای کلیـدی کمپیـن یـک میلیـون امضـا توسـط نیروهـای امنیتـی بـرای بازجویـی 
احضـار، بازداشـت و تفهیـم اتهـام شـدند، حکم هـای زنـدان و شـالق دریافـت کردنـد 
و بـه زنـدان رفتنـد. در ۴ مـارس ۱۳۸۷، فعـاالن کمپیـن در اعتـراض بـه آزار و اذیـت 
و تعقیـب قضایـی اعضـای کمپیـن بـه مناسـبت روز جهانـی زن در مقابـل دادگاه 
انقـالب تهـران تجمـع کـرده بودنـد. در ایـن تجمـع ۳۳ فعـال حقـوق زنـان دسـتگیر 
و بـه زنـدان اویـن منتقـل شـدند. در سـال های بعـد از ایـن دسـتگیری بسـیاری از 
کنشـگران مرتبـط بـا کمپیـن بـه مجازات هـای زنـدان از جملـه مجازات هـای بدنـی 

ماننـد شـالق محکـوم شـدند. 

همانطـور کـه کاف. ثریـا باتمانقلیچـی و لیـال مـوری می نویسـند، پـس از انتخابـات 
مـورد مناقشـه ی سـال ۱۳۸۸، بسـیاری از فعـاالن حقـوق زنـان ایرانـی مجبـور به ترک 
ایـران و در جهـان »پراکنـده« شـدند. بـا ایـن حـال، آنهـا بـه صورتـی موفقیت آمیـز 
بـه صـورت  ایـران و فمنیسـم را  کار خـود و گفت وگو هـا در مـورد حقـوق زنـان در 
فـردی و گروهـی و از طریـق »پلتفرم هـای آنالیـن« ماننـد بیدارزنـی، دیده بـان زنـان، 
دیده بـان آزار، فمینیسـم روزمـره، آزادی هـای یواشـکی، شـش رنـگ، و زنـان تـی وی 

ادامـه دادنـد.

کمپین یک میلیون امضا چون یک کمپین زنان طبقه ی متوسط و بیشتر معطوف 
بـه تغییـر قوانیـن بـر اسـاس اولویت هـای ایـن طبقـه ی خـاص بـود، مـورد انتقـاد قـرار 
گرفـت از جملـه اینکـه درگیـری بـا قوانیـن تبعیـض آمیـز در سـاختار قوانیـن ایـران، 
چگونگـی درگیـری طبقـات پایـان تـر جامعـه بـا ایـن قوانیـن را در نظـر نمی گرفـت و 

اینکـه چگونـه ایـن تبعیض هـا بـرای زنـان فقیرتـر آشـکارتر می شـدند.

یـک نمونـه درگیـری کمپیـن بـا قوانین چندهمسـری و متعه بود. کمپین درخواسـت 
لغـو ایـن قوانیـن را بـر اسـاس حمایـت از اقتصـاد خانـواده هسـته ای تـک همسـر 
داشـت. امـا بسـیاری از زنانـی کـه زن دوم و زن سـوم و زن صیغـه ای می شـدند از 
طبقـات پاییـن تـر جامعـه بودنـد و منافـع اقتصـادی آنهـا در سـاختار خانواده هـای 

چندهمسـر اولویـت نبـود.

میـراث کمپیـن یـک میلیـون امضـا تنهـا جمع آوری امضا بـرای پایان دادن به قوانین 
تبعیض آمیـز نبـود؛ بلکـه ایـن کمپیـن نقـش مهمـی در ایجـاد شـبکه های زنـان هـم 
در سـطح داخلـی و هـم در سـطح فراملـی و تغییـر گفت وگو هـا در مـورد نـگاه بـه 
شـیوه های دموکراسـی و حقـوق زنـان ایفـا کـرد. ایـن میـراث حتـی زمانـی که بسـیاری 
از بنیانگـذاران کمپیـن یـک میلیـون امضـا و دیگـر کمپین هـای حقـوق زنـان مجبـور 
به ترک ایران شـدند، ادامه دارد. شـیرین عبادی، پروین اردالن، منصوره شـجاعی، 
عباسـقلی زاده،  محبوبـه  امینـی،  آسـیه  خـواه،  حسـین  مریـم  طهماسـبی،  سوسـن 
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شـادی صـدر و بسـیاری دیگـر از فمینیسـت های ایرانـی کـه بـا کمپیـن یـک میلیـون 
امضـا و دیگـر کمپین هـای فمنیسـتی در داخـل کشـور همـکاری می کردنـد، زمانـی 
که مجبور به ترک کشـور شـدند، تبدیل به فمینیسـت های فعال در فضای مجازی 

و مشـارکت کنندگان دائمـی رسـانه های برون مـرزی شـدند.

کار  ایـران  در  عمومـی  فضـای  حـوزه ی  در  زمانـی  کـه  زنـان  حقـوق  کنشـگران  ایـن 
می کردنـد، اکنـون نیروهـای تاثیرگـذاری هسـتند که از جملـه ناظران و نظردهندگان 
در مورد کارزارهای حقوق زنان اند که این کار را با کنش های گفتاری، سیاست های 
عاطفی، و ارتباطات های تأثیرگذار در رسـانه های جدید مانند شـبکه های اجتماعی 
مجـازی و رسـانه های جمعـی تسـهیل می کننـد و مسـائل مربـوط بـه حقـوق زنـان 
فعالیـت  و  می کننـد  عمـل  آمپلیفایـر   ماننـد  بـه  آنهـا  می کننـد.  منعکـس  را  ایـران 
مطالبـه ی حقـوق زنـان را بـا کنش هـای گفت وگـو محور شـکل می دهند و به سـاخت 
بـا  ارتبـاط  ذهنیت هـا، عاملیت هـا و سـازمان های فمینیسـتی کمـک می کننـد. در 
توانمنـدی  بـه  تاثیرپذیـری،  و  تاثیر گـذاری  ایـن  جـوان،  دختـران  و  عـادی  کاربـران 

بلندمـدت و آگاهـی در مـورد مسـائل زنـان می انجامـد.

کارزار بیان خشم علیه قتل های مبتنی بر جنسیت زنان و دختران

در کمتـر از ۳۰ روز در اردیبهشـت و خـرداد ۱۳۹۹، سـه زن جـوان در ایـران توسـط 
پـدران و همسـرانی بـه قتـل رسـیدند کـه مدعـی بودند در دفـاع از ناموس خانوادگی 
خـود اقـدام کرده انـد. رومینـا اشـرفی ۱۴ سـاله بـود کـه پـدرش او را بـه دلیـل رابطـه 
آبـادان توسـط  بـا مـردی بزرگسـال کشـت. فاطمـه بریهـی، ۱۹ سـاله و اهـل شـهر 
شـوهرش کـه او را بـه خیانـت متهـم کـرده بـود، سـر بریـده شـد. ریحانـه عامـری، کـه 
در کافی شـاپی در کرمـان کار می کـرد، 22 سـاله بـود کـه توسـط پـدرش کشـته شـد.

قتل هـای مرتبـط بـا جنسـیت و قتل هـای ناموسـی در ایـران بـه سـه حادثـه ی فـوق 
رو  متوسـط    طبقـه ی  خانواده هـای  میـان  در  حادثـه  سـه  ایـن  نمی شـود.  محـدود 
در  بیـان خشـم  کمپین هـای  ایـن خبـر،  انتشـار  از  پـس  بالفاصلـه  بـود.  پاییـن  بـه 
شـبکه های اجتماعـی بـه شـکلی ارگانیـک شـکل گرفـت. نـام ایـن سـه زن جـوان بـه 
دو زبـان فارسـی و انگلیسـی هشـتگ شـدند. کاربـران در شـبکه های اجتماعـی از 
جملـه توییتـر، تلگـرام، اینسـتاگرام و فیس بـوک در مـورد جزئیـات خبـری قتل هـا 
نوشـتند. کاربران فمینیسـت نیز با معرفی مفاهیمی مانند قتل مبتنی بر جنسـیت 
و زن کشـی بـه سـرعت شـروع بـه شـکل دادن بـه کمپیـن کردنـد. هشـتگ #زن_

کشـی از سـوی کاربـران فمینیسـت و پلتفرم هـای فمینیسـتی از جملـه »بیدارزنـی« 
بـا  از سـال ۱۳۹۹ در رابطـه  ایـن هشـتگ ها  اسـتفاده شـدند و رواج پیـدا کردنـد. 

قتل هـای مبتنـی بـر جنسـیت دیگـر هـم مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد.
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بـه  »گرایـش  بیـان می کننـد  مـوری  لیـال  و  باتمانقلیچـی  ثریـا  کاف.  کـه  همان طـور 
سـمت پیشـبرد اهـداف فمینیسـتی از طریـق شـبکه های مجـازی در میـان جوامعـی 
که به دلیل شـرایط سیاسـی و فاصله ی جغرافیایی از هم جدا شـده اند، و در میان 
فعـاالن زن در ایـران مشـهود اسـت«. ایـن رونـد بـه عنـوان نمونـه در کارزار بیانگـری 
خشـم علیـه قتل هـای مبتنـی بـر جنسـیت در پلتفرم هـای آنالیـن »بیدارزنی« نمایان 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از فضـای مجـازی در بازنشـر و تولیـد اصطالحـات و ایده هـای 

فمینیسـتی مربـوط بـه قتل هـای ناموسـی نقـش ایفـا کننـد.

ایـن رونـد را در رابطـه بـا سـایر کمپین هـای آنالیـن حقـوق زنـان هـم می تـوان دیـد. 
از فمینیسـت هایی کـه  از پرویـن اردالن  نقـل  بـه  لیـال مـوری  باتمانقلیچـی و  ثریـا 

کمپیـن یـک میلیـون امضـا را آغـاز کـرد، می نویسـند:

»هـر مجلـه ی چاپـی بـرای زنـان کـه داشـتیم بسـته شـد. از ایـن رو مـا در فضـای 
کردیـم.« ایجـاد  خـود  بـرای  دنیـای جدیـدی  مجـازی 

و  گفتـاری  کنش هـای  جریـان  در  خـود  قـراردادن  بـا  ایرانـی  زنـان  حقـوق  فعـاالن 
شـبکه های تأثیرگـذار عاطفـی در کمپین هـای آنالیـن، توانسـته اند بـا سـیل کاربرانـی 
کـه هشـتگ ها و اخبـار را دنبـال می کننـد، رابطـه بگیرند. با این حال، اسـتراتژی های 
اسـتفاده ی فمینیسـت ها از کنش های گفتاری و شـیوه های ارتباطی مبتنی بر تأثیر 
عاطفـی در شـبکه های اجتماعـی در مقایسـه بـا رسـانه های سـنتی کـه از جلسـه ها، 
فعالیت هـای خیابانـی، مقـاالت روزنامه هـا و رسـانه های چاپـی اسـتفاده مـی کننـد، 
بسـیار متفـاوت اسـت. در شـبکه های مجـازی، پیام هـای سـاده  یـا ساده سازی شـده 
کـه بتواننـد از منظـر عاطفـی قدرتمنـد و تاثیرگـزار باشـند، توجـه بیشـتری از سـایر 

کاربـران برمی انگیـزد.

همان طـور کـه گئـون بوویـر و دیویـد میچیـن اسـتدالل می کننـد، کمپین هـای بیـان 
خشـم آنالیـن تمایـل دارنـد بـا روایت هـای سـاده انجـام شـوند و »نیروهـای متضـاد 
خیـر و شـر را آشـکار کننـد«. ایـن کارزارهـای بیـان خشـم در سـطح روابـط عاطفـی 
ایجـاد می کننـد.  از هـم  تاثیرپذیـری  از کاربـران در حـال  کار می کننـد و شـبکه ای 
اسـتفاده از هشـتگ ها »باعـث ایجـاد تعامـل و سـمت دهی شـدید اخالقـی می شـود 
کـه می توانـد مجمـع تشـکیل شـده در ایـن شـبکه را تحـت تأثیـر قـرار دهـد«.  در 
ایـن کمپین هـا، درگیـر شـدن در اسـتدالل عمیـق پیرامـون موضـوع دشـوار اسـت. 
محتواهـای کوتـاه و قابـل درک بـرای همـه، اغلـب بـرای برانگیختـن یـک اشـتراک 
باشـد  نیـروی قدرتمنـدی  احساسـات می توانـد  بیـان  و  اسـتفاده می شـود  عاطفـی 
و  پـدر  توسـط  زنـان  بـه عمـل کشـتن  نسـبت  انزجـار  و  بیـان خشـم  مثـال  بـرای   -

شوهرشـان.
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کارزار آنالیـن علیـه قتل هـای مبتنـی بـر جنسـیت در فضـای آنالیـن باقـی نمانـد و 
موفق شـد که گردهمایی های آفالین هم ایجاد کند. این چیزی اسـت که همیشـه 
مـورد اسـتقبال سـازمان دهندگان کمپین هـای آنالیـن در ایـران قـرار می گیـرد. امجـد 
اسـتان  در  سـنندج  شـهر  زنـان  کـه  نوشـت   ۱۳۹۹ اردیبهشـت  در  پناهـی  حسـین 
کردسـتان دو بـار بـا در دسـت داشـتن عکس هـای رومیـا اشـرفی و بـا شـعار »زن 
نامـوس هیـچ کـس« در فضاهـای عمومـی این شـهر تجمـع کردند. در خرداد ۱۳۹۹، 
بیدارزنـی و سـایر گروه هـای حقوقـی، شـکل دیگـری از فعالیـت آفالیـن را منتشـر 
کردنـد - آنهـا عکس هایـی از گرافیتی هـای دیـواری بـا تمرکـز بـر قتـل رومینـا اشـرفی، 

قتل هـای ناموسـی و خشـونت خانگـی در خیابان هـای تهـران منتشـر کردنـد.

زنان و اقلیت های جنسی در ایران به ویژه در برابر خشونت های مبتنی بر جنسیت 
توسـط  و شـوهران  پـدران  بـه دسـت  قتـل  پیگیـری قضایـی  آسـیب پذیر هسـتند. 
ایجـاد کـرده اسـت. مـاده ۶۳۰  ایـران مشـکل  قوانیـن رسـمی و سیسـتم قضایـی 
قانـون مجـازات اسـالمی بـه مـردی کـه شـاهد رابطـه جنسـی همسـرش بـا شـخص 
دیگـری اسـت، اجـازه می دهـد هـم همسـرش و هـم کسـی کـه بـا او سـکس خارج از 
ازدواج )زنـا( کـرده را بـه قتـل برسـاند. بـر اسـاس مـاده ۳۰۱ قانـون مجـازات اسـالمی، 
پـدر یـا جـد پـدری )و بـه طـور کلـی هـر جـد بـزرگ پـدری( در صـورت کشـتن فرزنـد 
خـود از مجـازات قصـاص معـاف اسـت. مـاده ۶۱2 مقـرر کـرده کـه اگـر قاتـل توسـط 
اولیـای دم عفـو شـود، قصـاص نمی شـود. مسـتثنی کـردن پـدر و جـد پـدری ای کـه 
فرزندکشـی می کنـد از مجـازات قصـاص در سـاختار قانـون مجـازات اسـالمی، زنـان 
و اقلیت هـای جنسـی را در معـرض خطـر بیشـتری بـرای قتـل خانگـی قـرار می دهـد.

زنـان  بـه  نسـبت  ویـژه  بـه  مـردان  خشـونت  ایـران،  در  جـزا  فعلـی  قوانیـن  طبـق 
خانواده شان به راحتی پذیرفته می شود. زمانی که مرد یکی از اعضای زن خانواده 
را بـه قتـل می رسـاند، پیش بینـی می شـود کـه از مجـازات شـدید نیـز فـرار خواهـد 
کـرد. در ماجـرای قتـل ناموسـی رومینـا اشـرفی، پدرش این قتـل را برنامه ریزی کرده 
بـود و از قبـل بـا وکیـل مشـورت کـرده بـود کـه تاییـد کنـد کـه او فقـط بـه جـرم قتـل 
دختـرش نهایـت بـه مـدت ۱۰ سـال بـه زنـدان خواهـد رفـت. دکتـر ابراهیـم مقـدم، 
وکیـل مـادر رومینـا اشـرفی در دادگاه قتـل رومینـا، اظهـار داشـت کـه یـک وکیـل بـه 
پـدر توصیـه کـرده اسـت کـه در صـورت تصمیـم بـه قتـل دختـرش، چـه مجازاتـی 
ممکـن اسـت دریافـت کنـد. در نهایـت پـدر رومینـا اشـرفی بـه خاطـر قتـل دختـرش 

بـه ۹ سـال حبـس و پرداخـت دیـه بـه مـادر رومینـا محکـوم شـد.

این واقعیت که سیسـتم قضایی ایران نتوانسـت عدالت را در رابطه با قتل رومینا 
بـه نحـوی کـه اذهـان عمومـی انتظـار آن را داشـتند اجـرا کنـد، کمپیـن بیـان خشـم 
در رسـانه های اجتماعـی را تشـدید کـرد. فائـزه عباسـی، یـک کاربـر توئیتـر، در ایـن 
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رابطه نوشـت:

»اون قضیه برخورد قاطعانه باپدر رومینا اشرافی بود که درنهایت به ۹ سال حبس 
رسـید. حـاال سـخنگوی قـوه  قضائیـه فرمودنـد کـه ایـن حکـم قابـل فرجام خواهـی و 
تجدیـد نظـر اسـت. )منظـورش از قاطعیـت این بـوده که ما دعواش کردیم( خالصه 
کـه کشـتن فرزندتـان بـه فجیع تریـن شـکل ممکـن جرمـش کمتـر از اعتـراض بـه 

وضعیـت معاش اسـت«.

رادیـو زمانـه  بـا  زنـان در گفت وگـو  و کارشـناس حقـوق  روزنامه نـگار  امینـی،  آسـیه 
بـا  رابطـه  در  ایـران  در  زنـان  حقـوق  فعـاالن  اصلـی  چالـش  کـه  می دهـد  توضیـح 
پرونده هایی مانند پرونده ی قتل رومینا اشـرفی، تالش کنشـگران برای درخواسـت 
جرم انگاری قتل های ناموسـی و دادخواهی عادالنه برای فرزندکشـی بدون حمایت 

از قصـاص و مجـازات اعـدام بـوده اسـت.

در رابطـه بـا کمپیـن بیـان خشـم نسـبت بـه قتل هـای ناموسـی، کارشناسـان حقـوق 
زنـان در شـبکه های اجتماعـی و رسـانه های خـارج از ایـران بـا موفقیـت از کنش هـای 
گفتـاری و راهبردهـای عاطفـی اسـتفاده کردنـد تـا بـه عمـوم مـردم نشـان دهنـد کـه 
قوانیـن تبعیض آمیـز جمهـوری اسـالمی ایـران قتل هـای ناموسـی را تسـهیل می کند. 
بـه  مجـازی  اجتماعـی  شـبکه های  تریبـون  از  قوانیـن،  کاسـتی های  از  آگاهـی  ایـن 
تریبون هـای رسـانه های بـزرگ و خبـری و تحلیلـی منتقـل شـد و مشـروعیت ایـن 
قوانیـن را بـه حـدی متزلـزل کـرد کـه دسـتگاه های داخـل کشـور کـه بـه مسـائل زنـان 

می پردازنـد مجبـور بـه ارائـه راه حـل شـدند.

در اوت 2۰2۰/ شـهریور ۱۳۹۹، پـس از بیـان خشـم عمومـی شـدید در کمپین هـای 
مجـازی، معصومـه ابتـکار، معـاون رئیس جمهـوری ایـران در امـور زنـان و خانـواده، 
کـه مرتکـب  افزایـش مجـازات مردانـی  بـرای  را  او الیحـه ای  دفتـر  کـه  کـرد  اعـالم 
جنایـت فرزندکشـی می شـوند، ارائـه کـرده اسـت. دفتـر ابتـکار اعـالم کـرد کـه ایـن 
الیحـه توسـط دفترشـان و بـا همـکاری قـوه قضائیـه تهیـه می شـود و برای بررسـی به 

مجلـس ارسـال می شـود.

شـهناز سـجادی، معـاون حقـوق شـهروندی دفتـر ابتـکار، در 2۴ سـپتامبر 2۰2۰ بـه 
همشـهری گفـت کـه آنهـا بخـش فقهـی ایـن الیحـه را بـه فقهـا واگـذار می کننـد و 
دغدغـه آنهـا بحـث دربـاره قصـاص نیسـت. بـه عبارتـی از آنجـا کـه قصـاص آنهـا را 
بـا دسـتگاه فقـه شـیعه درگیـر می کنـد، ایـن دفتـر تصمیـم راهبـردی  داشـته کـه در 
مـورد موضـوع قصـاص مداخلـه ای نکنـد. او توضیـح داد کـه دفتـر آنهـا در درجـه 
اول بـر مـاده ی ۶۱2 قانـون مجـازات اسـالمی متمرکـز شـده کـه بر اسـاس آن معموال 
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کسـی کـه بـه جـرم قتـل قصـاص نمی شـود به ۳ تا ۱۰ سـال زنـدان محکوم می گردد. 
مداخلـه ی دفتـر آنهـا افزایـش مجـازات و تعییـن مجازات هـای شـدیدتر بـرای پـدران، 
بـه  پـدری اسـت کـه فرزنـدان و نوه هـای خـود را می کشـند.  پدربزرگ هـا و اجـداد 
گفتـه ی سـجادی، بـه عنـوان مجـازات فرزندکشـی الیحـه، پیشـنهاد حداقل 2۵ سـال 
حبـس، بیـش از یـک میلیـارد ریـال جـزای نقـدی و مصـادره کلیـه امـوال را می دهـد.

ایـن الیحـه توسـط ابتـکار در کمیسـیون لوایـح دولـت مطـرح و در کمیسـیون اصلـی 
بـه ماهیـت  توجـه  بـا  ریاسـت جمهـوری  اسـت. دفتـر  بررسـی شـده  لوایـح دولـت 
قضایـی ایـن الیحـه بـرای رسـیدگی بایـد آن را بـه قـوه ی قضائیـه ارسـال کنـد. ایـن 
الیحه پس از آن آماده ی ارسال به مجلس برای بحث و بررسی بیشتر و رای گیری 
می شـود. امـا ایـن رونـد قبـال هـم در مـورد الیحـه ی »تأمیـن امنیـت زنـان در برابـر 
خشونت« تکرار شده است که بیش از ده سال است در قوه ی قضائیه در انتظار 
تأییـد بـوده و بسـیاری از مفـاد آن یـا بازنویسـی شـده اند و یـا ماهیـت حقـوق زنانـی 

خـود را از دسـت داده انـد.

ابتکارهای کارزارهای زنان ایرانی علیه حجاب اجباری

اعتراضـات علیـه حجـاب اجبـاری در ایـران، از زمانـی آغـاز شـد کـه آیـت هللا روح هللا 
خمینـی، بنیان گـذار جمهـوری اسـالمی ایـران در ۱۶ اسـفند ۱۳۵۷ گفـت کـه همـه ی 
زنـان بایـد در فضـای عمومـی باحجـاب باشـند. بـه گـزارش نیویـورک تایمـز، در همان 
روز و روزهـای آتـی کـه هم زمـان بـا هشـت مـارس هـم بـود، ۱۵ هـزار زن و دختـر 
جـوان در واکنـش بـه ایـن دسـتور، دانشـگاه ها، مـدارس، و محـل کار خـود را تـرک 

کردنـد، بـه خیابـان آمدنـد تـا بـه ایـن دسـتور اعتـراض کننـد.

قوانیـن ایـران کـه بی حجابـی را جرم انـگاری می کـرد، در ده سـال اول ایـن حکومـت 
و با تحکیم قدرت جمهوری اسـالمی پس از انقالب ۱۳۵۷، محدودیت بیشـتری را 
بـر زنـان تحمیـل کـرد. نسـخه ی مصـوب سـال ۱۳۶2 قانـون مجـازات اسـالمی اولیـن 
قانـون در رابطـه بـا حجـاب اسـت کـه بـه تصویـب مجلـس شـورای اسـالمی رسـید و 
در مـاده ی ۱۰2 آن بی حجابـی آنچنـان کـه احـکام شـیعه مشـخص کرده انـد، جـرم 

کیفری شـد:

هـر کـس علنـاً در انظـار و اماکـن عمومـی و معابـر تظاهـر بـه عمـل حرامـی نمایـد 
عـالوه بـر کیفـر عمـل تـا ۷۴ ضربـه شـالق محکـوم می گـردد و در صورتـی کـه مرتکب 
عملـی شـود کـه نفـس عمـل دارای کیفـر نمی باشـد ولـی عفـت عمومـی را جریحه دار 
نمایـد، فقـط تـا ۷۴ ضربـه شـالق محکـوم می گـردد. تبصره - زنانـی که بدون حجاب 
شـرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شـوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شـالق محکوم 
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خواهند شـد.

در نسـخه ی مصـوب ۱۳۷۰ قانـون مجـازات اسـالمی، جریمـه ی نقـدی هـم بـه ایـن 
لیسـت از مجازات هـا اضافـه می شـود و تبصـره مـاده ۶۳۸ ایـن قانـون مقـرر کـرد کـه 
زنانـی کـه بـدون »حجـاب شـرعی« در فضـای عمـوم بیاینـد بـه حبـس یـا »پنجاه هزار 
تـا پانصـد هـزار ریـال جـزای نقـدی« مجـازات شـوند. طبـق مـاده 22 قانـون مجـازات 
اسـالمی، قاضـی می توانـد در مـورد نسـبت مجـازات و بـرای نمونه تبدیـل مجازات از 

حبـس و شـالق بـه پرداخـت جـزای نقـدی، تصمیـم بگیـرد.

جریمه هـای نقـدی در رابطـه بـا بی حجابـی در طـول سـال ها افزایـش یافتـه اسـت. 
زنـان ایرانـی امـا منفعـل نبودنـد. آن هـا دائمـاً هنجارهایـی را کـه حکومـت در رابطـه 
بـا حجـاب ایجـاد کـرده بـه چالـش کشـیدند و مرزهـای انتخـاب لبـاس و آرایـش قابل  

قبـول را در طـی سـال ها تغییـر داده انـد.

در سـال های اخیـر،  فعالیت هـا ضـد حجـاب اجبـاری در ایـران به ویـژه بـا محبوبیـت 
یافتـه  ایـران« شـتاب بیشـتری  زنـان در  کمپین هایـی ماننـد »آزادی هـای یواشـکی 
و  توییتـر  جملـه  از  اجتماعـی  شـبکه های  تمامـی  در  تقریبـاً  کمپیـن  ایـن  اسـت. 
فیس بـوک فعـال اسـت. در ایـن کمپیـن، زنـان دربـاره خـود بـدون حجـاب شـرعی/

رسمی شـان، محتـوای چندرسـانه ای منتشـر می کننـد. ایـن کمپیـن توانسـته اسـت 
ویـژه در مراکـز شـهری دسترسـی  بـه  زنـان طبقـه متوسـط،  از  پایین تـر  اقشـار  بـه 
پیـدا کنـد و آنهـا را بـا مطالبـه برچیـده شـدن حجـاب اجبـاری همـراه کنـد. همان طـور 
یواشـکی  آزادی هـای  اسـتدالل می کنـد، کمپیـن  بیرگانـی  ویکتوریـا طهماسـبی  کـه 
در زمانـی کـه فشـار بـر گروه هـای حقـوق زنـان بـه طـور تصاعـدی افزایـش یافـت، 

فعالیت هـای آنالیـن »کـم خطـر« را بـرای زنـان ممکـن کـرد.

مسـیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی، کمپین آزادی های یواشـکی را در ابتدا در سـال 
2۰۱۴ در فیس بـوک آغـاز کـرد. علینـژاد کـه در رسـانه های خـارج از ایران فعال اسـت 
و برنامـه ای هـم در بخـش فارسـی صـدای آمریـکا دارد، جنبـش ضـد حجـاب اجباری 
را در رسـانه های فارسـی زبان خارج از ایران و رسـانه های و بین المللی بیشـتری در 
معـرض دیـد قـرار داد. علینـژاد بـه چهـره ی کمپیـن در رسـانه های غربـی تبدیـل شـد 
و حمایت هـای فراملـی از شـخص او و از مطالبـه ی برپچیـده شـدن حجـاب اجبـاری 
از ایـن رسـانه هـا تقویـت شـد. در نتیجـه، او مـورد حمـالت متعـدد رژیـم ایـران و 
نیـز منتقدانـی قـرار گرفـت کـه معتقدنـد داشـتن نماینـده ای کـه پوسـتر و چهـره ی 
افقـی/ بخـش شـبکه های  نادرسـت  بازنمایـی  قیمـت  بـه  باشـد، می توانـد  کمپیـن 

مردمـی کمپیـن بیانجامـد یـا شـکل گیری و گسـترش آن را بـه خطـر بیانـدازد.
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مطالبات کمپین آزادی های یواشکی برای لغو حجاب اجباری از سال 2۰۱۴ نه تنها 
توسـط زنانـی کـه عکـس و فیلـم بـرای کمپیـن آنالیـن ارسـال می کننـد، بلکـه توسـط 
گروه هایـی کـه بـه صـورت آفالیـن و بـه صورت میدانی این ابتکار را گسـترش دادند، 
بیـان و تکـرار شـده اسـت. یکـی از نمونه هـا، حرکـت دختـران خیابـان انقـالب اسـت 
کـه در آغـاز آن شـبکه ای از زنـان گمنـام بی ارتبـاط بـه هـم بـود کـه بـه عرصه هـای 
عمومـی رفتنـد، حجـاب خـود را برداشـتند، حجـاب بـه سـر چـوب زدنـد و بـه نشـان 

اعتـراض آن را تـکان دادنـد.

هشتگ #دختران_خیابان_انقالب در دی ۱۳۹۶ به دو زبان فارسی و انگلیسی در 
توییتـر و دیگـر رسـانه های اجتماعـی رایـج شـد؛ زمانـی کـه ویدا موحدی ۳۱ سـاله در 
۶ دی ۱۳۹۶ حجـاب برداشـت، روسـری اش را بـر چـوب زد، بـاالی جعبـه ی بـرق در 
خیابـان انقـالب تهـران ایسـتاد و روسـری بـر چـوب زده را تـکان داد. ایـن حرکـت و 
اجراگری آن به همین ترتیب، توسط زنان بیشتری تکرار شد و در مجموع ۳2 زن 
در ارتبـاط بـا حرکـت دختـران خیابـان انقـالب دسـتگیر شـدند. چهـار زن در رابطـه با 
ایـن حرکـت تحـت تعقیـب قضایـی قـرار گرفتند و به زندان محکوم شـدند، از جمله 

موحـدی کـه دوبـاره اعتـراض خـود را در سـال 2۰۱۸ تکـرار کـرد.

ابتکار دختران خیابان انقالب اولین حرکت اعتراض به حجاب اسـت که به شـکل 
اجراگـری مقاومتـی نمـود پیـدا کـرد و در فضاهـای عمومـی اجـرا شـد. در مورد هـای 
کمپیـن  بـه  را  خـود  بـی حجـاب  ویدوئـی  تصویـر  یـا  زنـان عکـس  معمـوال  پیشـین 
آزادی هـای یواشـکی می فرسـتادند - بـه شـکلی کـه در فضاهـای عمومـی باشـند امـا 
شناسـایی آنها دشـوار باشـد و کم خطر باشـد. اما در مورد دختران خیابان انقالب، 
حرکت به شـکل یک مقاومت غیرخشـونت آمیز با اجراگری نمادین مطرح شـد که 
نشـانه هایش مقاومـت و اعتـراض خوانـده شـد. هـدف ایـن اجراگـری  هـا این بود که 
در فضای عمومی نه تنها توسـط دوربین ها، بلکه توسـط رهگذرها در شـلوغ ترین 
خیابان هـای تهـران )و بعـد سـایر شـهرها( دیـده شـوند. نمـاد ایسـتادن در سـکوت 
و ایسـتادگی کـردن ویژگـی ایـن کنشـگری شـد. حرکـت دختـران خیابـان انقـالب در 
شـبکه ی رسـانه های اجتماعـی مجـازی مـورد حمایـت قـرار گرفـت. بیـش از سـی نفر 
از زنانـی کـه ایـن اجراگـری را بـه صـورت بیان یک اعتراض انتخاب کردند، بازداشـت 
شـدند امـا در نهایـت، اعتـراض و مقاومـت خـود را در نقـاط مختلـف و شـهرهای 

مختلـف ایـران بـه نمایـش گذاشـتند.

بـر مقاومـت  کـه داللـت  بـود  اجرایـی خـاص  نوعـی کنشـگری  ایـن حرکـت  ابتـکار 
داشـت و توسـط بسـیاری از زنان تکرار شـد: روسـری در آوردن، روسـری را افراختن 

و تـکان دادن روسـری در دسـت )یـا بـر سـر چـوب(.
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عنصـر اجراگـری مهـم اسـت، زیـرا در قلمـرو زبـان ماننـد کلمـات یـا کنـش گفتـاری 
در مـدل قهوه خانـه هابرمـاس کار می کنـد. ایـن عنصـر، اقدامـی اسـت نـه بـر اسـاس 
اسـت.  تأثیرگـذار  عاطفـی  نظـر  از  کـه  اجراگـری  عملکـرد  اسـاس  بـر  بلکـه  کالم، 
تأثیرگـذاری ایـن اجراگـری بـه شـکل هجـوم انتشـار احساسـات نسـبت بـه حرکـت 
بیـان  به ویـژه  کـرد.  پیـدا  نمـود  اجتماعـی  رسـانه های  در  انقـالب  خیابـان  دختـران 
حمایتـی بسـیاری از مـردان فعـال مدنـی دگراندیـش از طیفـی گسـترده از عقایـد 
سیاسـی در رابطـه بـا حرکـت دختـران خیابـان انقـالب در شـبکه های مجـازی تجلـی 

پیـدا کـرد.

و  ناموسـی،  قتل هـای  و  بـر جنسـیت  مبتنـی  قتل هـای  علیـه  بیـان خشـم  کمپیـن 
حرکـت دختـران خیابـان انقـالب، از آنجـا کـه هـردو در برابـر قوانیـن تبعیض آمیـز 
حکومتـی شـکل گرفتنـد، توانسـتند حمایـت بسـیاری از مـردان مخالـف حکومـت را 
جلـب کننـد. عمـل بیـان مخالفـت علیـه جمهـوری اسـالمی بـه عنـوان یـک حکومـت 
و قوانیـن آن در اینجـا نقـش کلیـدی دارد. همان طـور کـه در بخـش بعـدی خواهیـم 
دید، کمپین نه به آزارهای جنسـی که به #من_هم ایران مشـهور شـد، به اندازه ی 
یـا سـازماندهی حمایـت کاربـران مـرد در رسـانه های  بـه جلـب  قـادر  ایـن کمپیـن 
اجتماعـی نشـد. شـاید بـه ایـن دلیـل کـه کمپیـن #من_هـم امتیـازات مردانـه را در 
جامعـه ی ایـران هـدف قـرار مـی داد و همچنیـن بـه ایـن دلیـل کـه موضع روشـن ضد 

حکومتـی نداشـت.

پیامدهـای میدانـی بـرای زنانـی کـه در ایـن اجراگری بیـان مخالفت با حجاب اجباری 
بـار بـه  بـود. ایـن حرکـت از سـال ۱۳۹۶ تـا ۱۳۹۸ چندیـن  شـرکت کردنـد، شـدید 
اشـکال مختلـف - امـا همیشـه همـراه بـا یـک عنصـر اجراگـری- تکـرار شـد. حرکـت 
محـدود بـه آنچـه ویـدا موحـد اجـرا کـرد باقـی نمانـد. بـه عنـوان نمونـه، در ۱۷ اسـفند 
۱۳۹۷ منیـره عربشـاهی بـه همـراه دختـرش یاسـمن آریانـی و مـژگان کشـاورز بـدون 
روسـری بـر سـر بـه متـرو تهـران رفتنـد و بـه زنـان متروسـوار گل اهـدا کردنـد. ایـن 
سـه زن در آوریـل 2۰۱۹ پـس از انتشـار ویدئویـی از ایـن اعتـراض دسـتگیر شـدند و 
مجموعـاً بـه ۵۵ سـال زنـدان محکـوم شـدند کـه پـس از آن حکـم در دادگاه تجدیـد 

نظـر بـه ۳۱ سـال و ۷ مـاه کاهـش یافـت.

ابتـکار دختـران خیابـان انقـالب بـه افزایـش تولیـدات فمینیسـم مجـازی و فضایـی 
بـه صـورت شـبکه های ریزومـی  از مخالفـان  بـرای حمایـت  آنالیـن  بـه صـورت  کـه 
افقـی ایجـاد شـده مرتبـط اسـت. پریـا رحیمـی بـا مقایسـه حرکـت دختـران خیابـان 
نوعـی  را  انقـالب  خیابـان  دختـران  ابتـکار  امضـا،  میلیـون  یـک  کمپیـن  بـا  انقـالب 
»نافرمانـی مدنـی« می دانـد و می نویسـد: »نافرمانـی مدنـی دختـران انقـالب و دیگـر 

نافرمانی هـای اخیـر گرچـه انفـرادی بوده انـد، امـا نبایـد فـردی قلمـداد شـوند.«
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افقـی«  »ناجنبش هـای  مـورد  در  بیـات  آصـف  دیدگاه هـای  از  اسـتفاده  بـا  رحیمـی 
حرکـت دختـران خیابـان انقـالب را بـه شـبکه های افقـی ارتباطـات فمینیسـتی که در 

فضـای مجـازی شـکل گرفتـه ربـط می دهـد و می نویسـد:

کنشـگرایان ایـن جریـان فمینیسـتی دارای شـبکه هایـی افقـی از ارتباطات انـد کـه 
در فضـای مجـازی شـکل گرفتـه اسـت و از ایـن سـکوهای مجـازی )و نـه دیدارهـای 
رودررو بـه سـیاق کمپیـن یـک میلیـون امضـا( بـه سـکوهای متـرو و بـه سـکوهای 

تقسـیم بـرق شـهری رسـیده اند، بـه فضـای مکان هـا )فضـای واقعـی(.

زنـان و دختـران خیابـان انقـالب حامـل یک عاملیت فمینیسـتی مقاومتی هسـتند و 
مـن بـا رحیمـی موافقـم کـه این زنان:

از  خـارج  را  خـود  مقاومـت  سـنگرهای  کـه  هسـتند  مقاومتـی  هویـت  »حامـالن 
چارچـوب سلسـله مراتبـی احـزاب و چانـه زنـی بـا نهادهـای رسـمی برسـاخته اند. آنهـا 
نـه جنبشـی پایـدار بلکـه شـبکه هایـی از کنشـگرایان بـی نـام و نشـان هسـتند کـه 

اغلـب در پـی برهـم زدن نـام نیـز نیسـتند«.

در  انقـالب  خیابـان  دختـران  کـه  عاطفـی ای  حمایـت  در  مقاومتـی،  عاملیـت  ایـن 
شـبکه های اجتماعـی مجـازی دریافـت کردنـد، مرکـزی اسـت. جـدا از اجراگـری بیان 
بـه حجـاب اجبـاری )و نظـام سیاسـی ای کـه آن را حاکـم  مخالفـت فـردی نسـبت 
کرده( اسـت، بین سـال های ۱۳۹۶-۱۳۹۹ حرکت های غیر فردی و مردمی نیز حول 
همیـن مطالبـه در دانشـگاه ها شـکل گرفـت. بـه عنـوان مثـال، در 2۳ اردیبهشـت 
کـه صدهـا  برگـزار شـد  اجبـاری  علیـه حجـاب  تهـران  دانشـگاه  در  تجمعـی   ۱۳۹۸

دانشـجو در ایـن مراسـم گـرد هـم آمدنـد و شـعار آزادی و انتخـاب دادنـد.

ایـن بـار، در واکنـش بـه حرکت هـای ضـد حجـاب اجبـاری، دسـتگاه حکومتـی رفتـار 
متفـاوت از واکنشـش نسـبت بـه کمپیـن خشـم علیـه خشـونت های ناموسـی نشـان 
داد. گذشـته از سـرکوب آشـکار دختران خیابان انقالب، حکومت همچنین دسـت 
بازیگـران فراقانونـی وابسـته بـه حکومـت و یـا همـراه بـا ایدئولـوژی حکومتـی را بـاز 

گذاشـت تـا علیـه زنـان مخالـف حجـاب اقدامـات خشـونت آمیز انجـام دهنـد.

در ۱۱ مهـر ۱۳۹۹، شـش سـال پـس از اسیدپاشـی بـه بیـش از چهـار زن در اصفهـان 
بـه بهانـه اینکـه حجـاب شرعی شـان مناسـب نبـوده، امـام جمعـه اصفهـان، یوسـف 
طباطبایـی نـژاد بـار دیگـر خشـونت علیـه زنـان »بـد حجـاب« را توصیـه کـرد. او کـه 
رهبـری مذهبـی اسـت، حامیـان خـود را تشـویق کـرد کـه فضاهـای شـهری را بـرای 
زنانـی کـه هنجارهـای حجـاب را رعایـت نمی کننـد، ناامـن کننـد: »بایـد فضای جامعه 
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را بـرای ایـن عـده کـه تعـداد آنهـا هـم کـم اسـت ناامـن کـرد و نبایـد اجـازه داد بـه 
راحتـی بیاینـد و در خیابان هـا و پارک هـا هنجارشـکنی کننـد.« او همچنیـن خواسـتار 
تشـکیل »شـعبه های ویژه« در قوه قضائیه برای رسـیدگی انحصاری به پرونده های 
»بدحجابـی« شـد. امـام جمعـه اصفهـان در قالـب امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر از 
اسـتفاده از نیروهـای مذهبـی غیرنظامـی بـرای کنتـرل پلیسـی بی حجابـی تاکیـد کرد 
و در این باره گفت: »ما اگر گناه ببینیم و فقط نچ نچ کنیم فایده ای ندارد، نیروی  
از بچه هـای حزب اللهـی  از منکـر می توانـد  نهـی  بـه معـروف و  امـر  بـرای  انتظامـی 
زنـان  علیـه  نـژاد  طباطبایـی  مشـابه  مواضـع  پیـش  سـال  شـش  کنـد.«  اسـتفاده 
بی حجـاب، زنجیـره اسیدپاشـی علیـه زنـان را آغـاز کـرد کـه در آن حداقـل چهـار زن 
مـورد حملـه قـرار گرفتنـد و یـک نفـر در نتیجـه ی ایـن حمله هـا بـا اسـید کشـته شـد.

آنالیـن  کارزارهـای  و  زنـان  حرکت هـای  ناموسـی،  قتـل  ضـد  کمپین هـای  برخـالف 
خانـواده  و  زنـان  امـور  معاونـت  دفتـر  از  پاسـخی  هیـچ  اجبـاری،  حجـاب  علیـه 
ریاسـت جمهـوری دریافـت نکـرد. اسـالم گرایان صاحـب قـدرت در ایـران در برابـر 
خواسـته های تغییـر در قوانیـن حجـاب مقاومـت می کننـد، زیـرا ایـن امـر بـه طـور 
اسـتراتژیک ماهیـت اسـالم گرایانه و قوانیـن فقهـی شـیعی جمهـوری اسـالمی ایـران 
را هـدف قـرار می دهـد. ایـن قوانیـن مکانیسـم های نظارتـی متعـددی را بـر زنـان، 
مشـارکت آنها در عرصه فضای عمومی، سـهم آنها از اقتصاد، از طریق کنترل بدن 

و حرکـت زنـان تحمیـل می کنـد.

دادن  ربـط  بـا  اجبـاری  حجـاب  فعـاالن ضـد  علیـه  سـرکوب  و  حکومـت خشـونت 
حرکـت آنهـا بـه نیروهـای فمینیسـتی مسـتقر در کشـورهای غربـی و بـه برنامه هـای 
نئوامپریالیسـتی و خواسـته های ژئوپلیتیکـی قدرت هـای غربـی توجیـه می کنـد. در 
همیـن راسـتا، رسـانه های حکومتـی مرتـب روابـط مسـیح علینـژاد بـا سیاسـتمداران 

و رسـانه های غربـی را برجسـته می کننـد.

زنـان  سـرکوب  تنهـا  دولـت  داد،  خواهـم  توضیـح  بعـدی  بخـش  در  کـه  همانطـور 
ضدحجـاب را تضمیـن نمی کنـد، بلکـه بـا اقدامـات انضباطـی و تادیبـی علیـه زنـان 
طبقـه ی متوسـط   کـه بـا انتخاب هـای پوششـی خـود هنجارهای مـورد تایید حکومت 
در رابطـه بـا حجـاب اجبـاری را نادیـده می گیرنـد، برخـورد می کنـد. ایـن زنـان لزومـاً 
در اعتـراض هـم شـرکت نمی کننـد، امـا در رابطـه بـا مـد و لبـاس روش هـای عبـور از 

هنجارهـای حکومتـی را اتخـاذ می کننـد.
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»طرح ناظر«: پایش دوربینی پوشش زنان طبقه متوسط

نیروی انتظامی ایران )ناجا( در تابسـتان ۱۳۹۹ برنامه ی پایش دوربینی با اسـتفاده 
نـام »طـرح ناظـر«  بـه  بـرای کنتـرل حجـاب زنـان  را  از دوربین هـای سـطح شـهرها 
دوربین هـای  سـایر  و  ترافیـک  دوربین هـای  از  ناجـا  برنامـه،  ایـن  در  کـرد.  معرفـی 
مـدار بسـته در مراکـز شـهری بـرای شناسـایی زنانـی کـه در عـرف حکومتـی حجـاب 
را رعایـت نمی کننـد، اسـتفاده می کنـد. برنامـه، خودروهـا را هـدف قـرار داده اسـت. 
بـا رعایـت نکـردن هنجارهـای مـورد نظـر حکومـت در مـورد حجـاب، ناجـا بـا ارسـال 
پیامـک بـه شـماره تلفـن همراهـی کـه بـا شـماره پـالک خـودرو ثبـت شـده، مالـک را 
بـه دلیـل نقـض قوانیـن حجـاب بـه دفاتـر پلیـس امنیـت اخـالق احضـار می کند. این 

پیامک هـا معمـوال ایـن چنیـن متنـی دارنـد:

»مالـک خـودرو شـماره… بـا توجـه بـه اینکـه در خـودرو شـما جـرم کشـف حجـاب 
صـورت گرفتـه اسـت، ضمـن اخطـار مبنـی بـر عـدم تکـرار، ابـالغ می گـردد حداکثـر 
ظـرف ۷2 سـاعت بـرای رسـیدگی بـه ایـن موضـوع بـه پلیـس امنیـت اخالقـی محـل 

سـکونت خـود مراجعـه فرماییـد.«

عملکـرد »طـرح ناظـر« از طریـق دوربین هـای سـطح شـهری اسـت کـه در ایـن رابطـه 
تبدیل به دوربین های پایش امنیتی می شـوند اما عملکردشـان همیشـه هم دقیق 
نیسـت. برخـی از کسـانی کـه پیامـک دریافـت کرده انـد می گوینـد تـا بـه حـال یـک 
مسـافر زن در خـودروی خـود نداشـته اند. اگـر چنانچـه مالـک خـودرو بنـا بـه قوانیـن 
مراحـل  طـی  در  را  نقلیـه  وسـیله ی  می توانـد  ناجـا  شـود،  شـناخته  مجـرم  حجـاب 
قانونـی توقیـف، در پارکینگ هـای پلیـس امنیـت بـه مـدت دو یـا سـه هفتـه ضبـط و 
مالـک را جریمـه کنـد. مالـک بایـد هزینـه ی نگهداری خودرو در پارکینگ را هم برای 
ترخیص خودرو بپردازد. در مراکز شـهری در ایران معمول اسـت که شـهروندان با 
وسـایل نقلیه شـخصی به عنوان تاکسـی کار کنند. بسـیاری از زنان برای رفت وآمد 
بـه ایـن تاکسـی های غیررسـمی وابسـته هسـتند و »طـرح ناظـر« بـا توجـه بـه اینکـه 
هزینـه جرم انـگاری انتخاب هـای پوششـی زنـان را بـر مالـک خـودرو تحمیـل می کنـد، 
بـه طـور بالقـوه مـردان مالـک یـا راننـده خـودرو را تبدیـل بـه پلیس هـای حجـاب زنان 

مسـافر می کنـد.

»طـرح ناظـر« تنهـا زنانـی را کـه روسـری برمـی دارنـد هـدف نمی گیـرد. اکثـر زنانـی کـه 
از طریـق ایـن طـرح بـه دلیـل »بدحجابـی« مجـازات می شـوند، حجـاب خـود را کنـار 
نگذاشـته اند، بلکـه تنهـا روسـری های خـود را شـل بـه سـر کرده انـد یـا لباس هـا و 
پوششـی را انتخـاب کرده انـد کـه بـا هنجارهـای مـورد پسـند حکومـت تفـاوت دارد. 
طـرح ناظـر حقـوق شـهروندان ایرانـی را در سـطوح مختلـف از جملـه اسـتفاده از 
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دوربین هـای ترافیـک بـرای پایـش داخـل وسـیله نقلیـه شـخصی نقـض می کنـد.

بـه طبقـه ی  تعلـق  نشـانگر  فزاینـده ای  بـه طـور  ایـران  در  نقلیـه  داشـتن وسـیله ی 
بـرای  اسـت.  متوسـط  طبقـه ی  از  پایین تـر  کمـی  الیه هـای  یـا  بـاال   بـه  متوسـط 
طبقه هـای فقیرتـر، داشـتن خـودرو شـخصی بـه دلیـل تـورم و گـران شـدن قیمـت 
خـودرو دشـوارتر شـده اسـت. در زمسـتان ۱۳۹۸، همزمـان بـا افـت ارزش ریـال و 
افزایـش نـرخ تـورم، رسـانه ی »ایـران جیـب« گزارشـی منتشـر کـرد مبنـی بـر اینکـه 
پنـج دهـک اول درآمـدی ایـران بـه سـختی می توانند مقرون بـه صرفه ترین خودروی 
بـازار ایـران )پرایـد سـایپا( را خریـداری کننـد. در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه یـک 
خانـواده ی متوسـط   ایرانـی می توانـد سـاالنه حـدود ۹ میلیـون تومـان پـس انـداز کنـد 

و قیمـت پرایـد در دی مـاه ۱۳۹۸ بـه ۵۰ میلیـون تومـان رسـیده اسـت.

به این ترتیب، طرح ناظر، مسـافران و رانندگان زن سـوار بر خودروها را هدف قرار 
می دهـد کـه بیشترشـان متعلـق بـه الیه هـای کمـی باالتـر و پاییـن تـر طبقـه متوسـط   
هسـتند. ایـن امـر خـودروی شـخصی را عمـالً بـه وسـیله ای انضباطـی و تادیبـی علیـه 
زنـان طبقـه متوسـط و انتخاب هـای پوششـی آنهـا تبدیـل می کنـد و اجـازه می دهـد 
کـه مـردان - چـه مـردان مالـک و راننـده خودروهای خانوادگی، چه رانندگان تاکسـی 
مـرد و چـه نیروهـای ناجـا - پلیـس پوشـش زنـان شـوند. زمانـی کـه خـود زنـان راننـده 
باشـند هـم بـاز ایـن احتمـال زیـاد اسـت کـه بـرای توقیـف و جریمـه ی خـودرو ناچـار 
بـه پاسـخگویی بـه مـردان خانـواده و مـردان پلیـس امنیـت اخالق شـوند. بـرای زنان 
صاحـب خـودرو، ایـن بـدان معناسـت کـه خـود آنهـا بایـد در خـط مقـدم ایـن نظـام 
از جریمـه ی مالـی،  بـه غیـر  باشـند و  امنیـت اخـالق پاسـخگو  پلیـس  بـه  تادیبـی، 

هزینه هـای روانـی رسـیدگی بـه تخلـف در پلیـس امنیـت اخـالق را هـم بپردازنـد. 

ایـن طـرح، جریمـه ی نقـدی را بهـای تخطـی از هنجارهـا کرده  و پاییدن زنان طبقه ی 
متوسـط و پوشـش آنها را روشـی برای پول سـازی دولت سـاخته اسـت. با این حال، 
طـرح ناظـر هنـوز موضـوع یـک کمپیـن بیـان خشـم در شـبکه های اجتماعـی نشـده 
اسـت. شـهروندان گاهـی پیامـک، جریمـه و مـدارک مربـوط کـه به تلفن همراه شـان 
در رابطـه بـا طـرح ناظـر فرسـتاده شـده را منتشـر می کننـد و بیـان خشـم می کننـد، 
امـا ایـن تبدیـل بـه یـک کارزار منسـجم نشـده اسـت. انتخاب هـای پوششـی زنـان 
ایرانـی، کـه بیـش از چهـل سـال اسـت هنجارهـای تحمیلـی حکومتـی را بـا عاملیـت 
خـود بـه چالـش می کشـند، بـه طـور عمومـی یـک عمـل مقاومتـی مخالـف حکومـت 
دیـده نمی شـود. بـه ایـن ترتیـب، »طـرح ناظـر« در معـرض اشـاره های پراکنـده در 
توییـت عصبانـی گاهـی نوشـته  یـا دو  - یـک  شـبکه های اجتماعـی مجـازی اسـت 

می شـود - امـا هنـوز کمپینـی در کار نیسـت.
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حرکت #من_هم در شبکه های مجازی فارسی زبان 

توییتـر  ایرانـی در رسـانه های اجتماعـی )عمدتـاً  در شـهریور ۱۳۹۹، برخـی از زنـان 
بـه انتشـار روایت هـای آزار جنسـی و تجـاوز جنسـی کردنـد.  و اینسـتاگرام( اقـدام 
هنرمنـدان،  جملـه:  از  بودنـد  افـراد  از  گسـترده ای  طیـف  روایت هـا  ایـن  متهمـان 
خواننـدگان، اسـاتید دانشـگاه ها، پژوهشـگران، کارآفرینـان اسـتارت آپ های مطـرح، 
و یـک نفـر متجـاوز سـریالی کـه از مـواد مخـدر برای تجاوز جنسـی اسـتفاده می کرده 
اسـت. هشـتگ های #تجاوز_جنسـی، #آزار_جنسـی، #روایت_آزار، #روایت_تجاوز 
و #من_هـم از جملـه هشـتگ هایی بودنـد کـه در رابطـه بـا ایـن حرکـت روایت گـری 

آزارهـای جنسـی در شـبکه های اجتماعـی مجـازی رواج پیـدا کردنـد.

سـارا امت علـی یکـی از زنانـی بـود کـه بـه ایـن حرکـت روایـت آزار جنسـی پیوسـت و 
در اول شـهریور ۱۳۹۹ در حسـاب توییتـر خـود ایـن اتهـام را مطـرح کـرد کـه از سـوی 
آیدیـن آغداشـلو، یـک هنرنـد نقـاش مشـهور مـورد آزار جنسـی قـرار گرفتـه اسـت. 
امت علـی همچنیـن بـه تلویزیـون »ایـران اینترنشـنال« مسـتقر در لنـدن هـم رفـت و 
روایـت خـود را آنجـا هـم بازگـو کـرد و گفـت کـه آغداشـلو زمانـی بـه او تعـرض جنسـی 
کـرده کـه بـه عنـوان خبرنـگار بـرای مصاحبـه با او مالقات کرده اسـت. زنان بیشـتری 
هـم بـا اتهامـات بیشـتری علیـه آغداشـلو آمدنـد و روایـت خـود را نوشـتند. موضـوع 
»نیویـورک  تحقیقـی  گـزارش  یـک  موضـوع  آغداشـلو  علیـه  جنسـی  آزار  اتهام هـای 
تایمـز« شـد کـه در اول آبـان ۱۳۹۹/ 22 اکتبـر 2۰2۰ منتشـر شـد. نیویـورک تایمـز در 
گفـت و گویـی جامـع بـا برخـی از زنانـی کـه اتهـام آزار جنسـی را علیه آغداشـلو مطرح 
کـرده بودنـد نوشـت: »سـیزده زن در مصاحبـه بـا نیویـورک تایمـز، آیدیـن آغداشـلو 

هنرمنـد را بـه آزار جنسـی در طـول ۳۰ سـال متهـم کردنـد.«

ظهـور یـک حرکـت روایتگـری بـه ماننـد حرکـت MeToo در رسـانه های اجتماعـی 
فارسـی زبـان همـراه بـا اظهـارات هیجانـی از سـوی ناظـران بـود کـه ایـن حرکـت را 
نـوک کـوه یـخ نامیدنـد. امـا کسـانی کـه در کمپیـن بیـان خشـم علیـه آزار جنسـی 
و کاسـتی های قانـون ایـران بـرای مقابلـه بـا چنیـن آزارهایـی شـرکت کردنـد، دیگـر 
یـک گـروه عظیـم از کاربـران عـادی نبودنـد. از خـود روایت هـا حمایـت می شـد امـا 
گفت وگو هـا  بـه  آنالیـن  فمینیسـت های  کـه  الیه هایـی  و  فمینیسـتی  انتقادهـای 
اضافـه می کردنـد بـه انـدازه ی کمپیـن مقابلـه بـا قتـل ناموسـی و حرکـت دختـران 
خیابـان انقـالب خریـدار نداشـت. بـه عنـوان مثـال، توییـت اصلـی کـه سـارا امت علی 
بـه  از ۱2 هـزار الیـک  بیـش  کـرد،  تجـاوز جنسـی  بـه  را متهـم  آغداشـلو  و  نوشـت 
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نشـان حمایـت و صدهـا کامنـت دریافـت کـرد. امـا زمانـی کـه مینـا خانـی- یکـی از 
زنـان مطـرح فمینیسـت در رسـانه های اجتماعـی و رسـانه های جمعـی سـعی کـرد 
در مـورد افسـانه هایی دربـاره تجـاوز جنسـی بنویسـد تـا آگاهـی بیشـتری ایجـاد کند، 
همـان توجـه را نگرفـت. رشـته ی توییـت خانـی، بـا اینکـه یکـی از پرطرفدارترین هـا 
در راسـتای اضافـه کـردن الیه هـای انتقـادی بـه حرکـت روایـت آزارهـای جنسـی بـود، 

کمـی بیـش از 2۰۰ الیـک و چندیـن نظـر دریافـت کـرد.

کمپیـن روایـت آزار جنسـی، همـان واکنـش عاطفـی جمعـی را کـه در جریـان کمپیـن 
بیان خشم علیه قتل زنان توسط اعضای مرد خانواده مشاهده شد، برنیانگیخت. 
همان طـور کـه مـا در MeToo در دنیـای انگلیسـی زبـان هـم دیدیـم، بسـیاری از 
کاربـران مـرد بـا کارزار »مـن هـم« فارسـی زبـان متحـد نشـدند. نگرانـی و اضطـراب 
به ویـژه در میـان کاربـران مـرد شـبکه های اجتماعـی در مـورد این شـیوه بیان جدید، 
ایـن کنـش گفتـاری کـه موضـوع آزار جنسـی را تبدیـل بـه سـوژه روایت گـری کـرد، در 
توییتر ایرانیان و همچنین در اینسـتگرام مشـهود بود. با این حال در تعداد کمتر، 
مردانـی هـم بودنـد کـه یـا موضـع حمایتـی منفعالنـه می گرفتند و یا بـه عنوان متحد 

بـا کارزار همراه شـدند.

نوعـی  نویسـندگان،  دانشـگاهیان،  روزنامه نـگاران،  روشـنفکر،  مـردان  از  بسـیاری 
حمایـت یـا همدلـی منفعالنـه یـا فعـال را بـا دور اول روایت هـای زنـان ایرانـی از آزار 
جنسـی، نشـان دادند. با این حال، میزان قابل توجهی از واکنش های زن سـتیز نیز 

وجـود داشـت و در شـبکه ها منتشـر شـد.

حمایتـی کـه فمینیسـت ها دریافـت کردنـد هـم بـه انـدازه کمپین هـای بیـان خشـم 
علیـه قتل هـای ناموسـی یـا خشـونت حکومتـی بـه فعـاالن ضد حجاب اجبـاری نبود. 
در  جنسـی  آزارهـای  روایت گـری  حرکـت  بـا  رابطـه  در  فمینیسـتی  ایده هـای  رواج 
شـبکه های رسـانه های اجتماعـی - فضایـی کـه در آنجـا تاثیرپذیـری و تاثیرگـذاری 
 #MeToo جنبه ای عاطفی دارد، به واکنش های تقابلی منجر شد. در مورد جنبش
در شبکه های انگلیسی زبان، پژوهشگران نوشته اند که حداقل در دوره اولیه این 
روایت گری، اسـتدالل هایی از جنس فمنیسـم عامه پسـند و زن سـتیزی عامه پسـند 
بـا هـم هم زیسـتی و تعامـل آنالیـن داشـتند. واکنش هـای عامه پسـند زن سـتیزانه، 
به گونـه ای کـه هیـچ همدلـی بـا روایت هـا نداشـته باشـند، قربانـی را سـرزنش کننـد، 
راوی هـای آزار را تـرول و مسـخره کننـد و یـا کمپین هـای طنـز تقابلـی بسـازند، در 
رابطـه بـا حرکـت روایـت جنبـش آزار در شـبکه های اجتماعی فارسـی زبان هم بسـیار 
بـود. واکنشـی هایی کـه زنـان ایرانـی در دور اول جنبـش روایت گـری آزار جنسـی و 
در شـش مـاه اول ایـن حرکـت تجربـه کردنـد بـرای بسـیاری از آنهـا آزاردهنـده بـود. 
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ایـن امـر از آنجـا تشـدید شـد کـه دو نفـر از مردانـی کـه توسـط زنـان متهـم بـه آزار 
جنسـی بودنـد بـه ترتیـب آیدیـن آغداشـلو، نقـاش مشـهور ایرانـی و محسـن نامجـو، 
موسـیقیدان و خواننـده، پـس از انتشـار روایت هـای آزار از جانـب طرفـداران خـود 

حمایـت قابـل توجهـی دریافـت کردنـد.

مردانـی نیـز وجـود داشـتند کـه آمدنـد و زنـان را متهـم بـه سـوء اسـتفاده جنسـی 
کردنـد. جالـب اینجاسـت کـه بسـیار شـبیه بـه واکنشـی کـه MeToo# انگلیسـی 
داسـتان های  دربـاره  کـه  ایرانـی  مـرد  کاربـران  توسـط  کـه  کـرد، هشـتگی  دریافـت 
انگلیسـی و  )بـه   #HimToo بـا هشـتگ  سوءاسـتفاده های جنسـی زنـان نوشـتند 
بـه ماننـد  بـه زبـان فارسـی هـم   #HimToo نـه فارسـی( منتشـر می شـد. حرکـت 
همیـن حرکـت در زبـان انگلیسـی، پاسـخی بـود بـرای بـه سـخره گرفتـن ناشـناس 
ایـن هشـتگ  بـا  کـه  روایـت منتشـر می کردنـد. مردانـی  کـه  زنانـی  از  بسـیاری  وار 
می نوشـتند داسـتان هایی می نوشـتند بـه طنـز از داسـتان تجـاوز زنـان بـه مـردان و 

می زدنـد.  #HimToo تمسـخر هشـتگ  بـه  بعـد 

اینکه تعداد قابل توجه از زنانی که در شـش ماه نخسـت کارزار روایت آزار جنسـی 
در شـبکه های اجتماعـی تصمیـم گرفتنـد بـدون نـام خـود، بـا نـام مسـتعار و یـا از 
طریـق گروه هـای فمینیسـتی )ماننـد بیدارزنـی( روایـت خـود را منتشـر کننـد تـا حدی 
بـه ایـن دلیـل بـود کـه در سـاختار قوانیـن ایـران، مطـرح کـردن اتهـام آزار جنسـی 

می توانـد بـرای آزاردیـده تبعـات پیگـرد قضایـی داشـته باشـد. 

قانـون مجـازات اسـالمی اثبـات جـرم را بـه عهـده ی فـردی می گـذارد کـه اتهامـی کـه 
ماهیـت سکسـی دارد را علیـه فـردی دیگـر مطـرح می کنـد - ایـن در مـورد اتهـام 
جنسـی ماننـد تجـاوز، سـکس بـا همجنـس و سـکس خـارج از ازدواج مطـرح اسـت. 
مـاده 2۵۵ قانـون مجـازات اسـالمی در مـورد مفهومـی فقهـی بـه نـام قذف به معنای 
اتهـام »زنـا« و »لـواط« یـا همـه اینهـا بـه صـورت تجاوز و یا »به عنف« اسـت. متهم به 
ایـن جرایـم بـه موجـب مـاده 2۵۵ قانـون مجـازات اسـالمی می توانـد از کسـی کـه بـه 
او اتهـام زده، شـکایت متقابـل کنـد. در ایـن سـناریو، آنکـه آزار جنسـی دیـده بایـد بـه 
دادگاه ثابـت کنـد مـورد تجـاوز جنسـی قـرار گرفتـه اسـت. اگـر  کسـی که آزار جنسـی 
دیـده مـدارک کافـی ماننـد فیلـم، عکـس، مـدارک پزشـکی قانونی و یا شـهادت چهار 
شـاهد مـرد را نداشـته باشـد کـه شـاهد آزار بـوده باشـند، بـر اسـاس قـذف، آزاردیـده 
متعاقبـا مجـازات خواهـد شـد. حـد قـذف، هشـتاد ضربـه شـالق اسـت. اگـر قـذف 
بیش از سـه بار تکرار شـود، قربانی در محکومیت چهارم ممکن اسـت با مجازات 
اعـدام روبـه رو شـود )بـرای اطالعـات بیشـتر در مورد قذف، بـه مواد 2۴۵-2۶۱ قانون 

مجـازات اسـالمی مراجعـه کنید(.
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منـع قانونـی و قوانیـن مربـوط بـه قـذف چالـش جـدی بـرای حرکـت روایـت آزارهـای 
جنسـی اسـت، امـا موضـوع بیـان روایت هـا بـدون نـام نگرانی هـای دیگـری هـم در 
مـورد ایـن حرکـت ایجـاد کـرده اسـت. مریم وحیدیـان، روزنامه نگارعدالـت اجتماعی 
از جانـب  کـه برخـی گروه هـای فمینیسـتی  بـه روایت هایـی  و کارگـری در واکنـش 

آزاردیده هـا منتشـر می کردنـد، نوشـت:

»مشـخصه نهـاد گـزارش دهنـده #روایـت_آزار حداقـل خـودش بایـد حقیقـی بـودن 
فـرد آزاردیـده رو مسـتقیم یـا باواسـطه احـراز کنـه.... اگـر همـه چیـز ناشـناس باشـه 

فضـا بـرای اکـت محفلـی بـاز می شـه. از نیت هـای محفلـی افـراد نبایـد گذشـت.«

وحیدیـان اشـاره بـه اتهام هـای آزار جنسـی دارد کـه »بیدارزنـی« بـدون نـام آزاردیـده 
و همـراه بـا نـام آزارگـر منتشـر کـرده بـود. اینکـه قـدرت جنبـش روایت گـری در بیـان 
روایـت بـا نـام حقیقـی کسـی اسـت کـه آزاردیـده تـا مدتـی موضـوع گفت وگو هـای 

شـبکه های اجتماعـی بـود.

بـه زودی آشـکار شـد کـه سـال ها سـرکوب فعـاالن حقـوق زنـان، وکالی فمینیسـت 
و شـبکه های خانه هـای امـن در ایـران پیامدهـای فاجعه بـاری بـرای حرکـت روایـت 
آزار داشـته اسـت. زنـان مایـل بودنـد بیاینـد و در مـورد تجربه هـای خـود از تجـاوز 
کار  محـل  در  اسـتفاده های جنسـی  سـوء  و  اسـتثمار  جنسـی،  بدرفتـاری  جنسـی، 
بگوینـد، امـا بازیگـران و گروه هـای میانجـی جامعـه ی مدنی منابع کافی نداشـتند که 
بـه آنهـا کمـک کننـد. خـالء وجود سـازمان های میانجی که بتوانند بـه راویان آزارهای 

جنسـی، کمـک حقوقـی و پشـتیبانی مشـاوره ای برسـانند، مشـهود بـود.

دو گـروه جامعـه ی مدنـی فعـال در داخـل ایـران کـه بـرای کاهـش آزار جنسـی در 
فضـای عمومـی کار می کننـد )دیدبـان آزار و بیدارزنـی(، هـر دو از پلتفرم هـای آنالیـن 
خـود بـرای افزایـش آگاهـی در مـورد آزارهـای جنسـی و پاسـخ های قانونـی احتمالـی 
اسـتفاده کرده انـد. انجمـن جامعـه شناسـی ایـران نیـز زمانـی کـه اتهاماتـی علیه یکی 
از اعضـای آن مطـرح شـد، موضـع قاطعـی نشـان داد و عضویـت کامیـل احمـدی را 
در ایـن انجمـن لغـو کـرد. انجمـن در رابطـه بـا لغـو عضویت کامیل احمـدی بیانیه ای 

صـادر کـرد و در آن نوشـت:

داوری نسـبت بـه اتهـام  هـای مطـرح شـده مسـتلزم رسـیدگی دقیـق قضایـی و یـا 
مدنـی اسـت، بـا وجـود ایـن شـواهد مطـرح شـده )روایت هـای آزاردیـدگان، توضیـح 
منتشـر شـده از طـرف آقـای احمـدی و اطالعـات جنبـی شـماری از همـکاران( حاکـی 
از آن اسـت کـه دسـتکم صـورت  هایـی از سوءاسـتفاده از اقتـدار جایـگاه مدیریـت 
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پژوهـش و روابـط مبتنـی بـر اعتمـاد صـورت گرفتـه کـه اخالقـاً بسـیار مذمـوم اسـت.

انجمن همچنین در سپتامبر 2۰2۱ کتابچه ای در مورد آزار و اذیت جنسی، گزارش 
جنایات و منابع برای قربانیان منتشـر کرد که یکی از اولین ابتکارات یک سـازمان 

میانجی برای حمایت تالش برای کم کردن آزارهای جنسـی بود.

پاسـخی  جنسـی  آزارهـای  روایـت  حرکـت  بـه  روحانـی  دولـت  در  ابتـکار  معصومـه 
روایت هـای  کـه  آنهـا  بـه  کمـک  بـرای  فـوری  بودجـه ی  هیـچ  داد.  محافظه کارانـه 
آزارشـان را منتشـر می کردنـد، تخصیـص نیافـت و برنامـه  ای هـم بـرای کمک رسـانی 
حقوقی و یا پشـتیبانی از این حرکت ایجاد نشـد. ابتکار در تاریخ ۸ شـهریور ۱۳۹۹ 
اعـالم کـرد کـه گزارشـی در مـورد موضـوع روایت هـای تجـاوز جنسـی تهیـه کـرده و 
آن را بـه کمیسـیون لوایـح دولـت ارائـه کـرده اسـت. او گفـت کـه دولـت الیحـه ی 
جداگانـه ای بـرای رسـیدگی بـه موضـوع تجـاوز جنسـی صـادر نخواهـد کـرد و موضوع 
خشـونت جنسـی علیه زنان در الیحه ی تأمین امنیت زنان برابر خشـونت گنجانده 
شـده اسـت. مشـکل الیحـه تأمیـن امنیـت زنـان برابـر خشـونت ایـن اسـت کـه طـی 
یـک دهـه ی گذشـته توسـط قـوه ی قضائیـه مـورد بازنگـری قـرار گرفتـه و بسـیاری از 
قوانیـن حمایتـی آن بـه ضـرر زنـان تغییـر کـرده و پـس از بیـش از ده سـال هنـوز بـه 

قانـون تبدیـل نشـده اسـت.

بـا توجـه بـه مجرمانـه بـودن برخـی از اتهـام هایـی که زنان منتشـر می کنند، ابتکار از 
قـوه ی قضائیـه خواسـت تـا ایـن اتهام هـا را پیگیـری و بـا متجـاوزان به شـدت برخورد 

کند.

امـا برخـورد شـدید بـا جرایـم جنسـی از جملـه مجـازات اعـدام بـرای تجـاوز جنسـی، 
از کاسـتی های قانـون مجـازات اسـالمی اسـت و مشـکلی اسـت کـه قربانیـان هنـگام 
مطـرح کـردن اتهـام آزار جنسـی بـا آن مواجـه می شـوند. در میـان متهمـان کیـوان 
امامـوردی، هنرمنـد و کتابفروشـی در تهـران بـود کـه بعـد از انتشـار روایت هـای آزار 
و تجـاوز دسـتگیر شـد. سـردار حسـین رحیمـی، رئیـس پلیـس تهـران در رابطـه بـا 
بازداشـت امامـوردی کـه روایت هـا در مـورد او بیشـتر مربـوط بـه تجـاوز جنسـی پـس 
از خورانـدن دارو بـه قربانی هـا بـود، گفـت کـه ۳۰ نفـر بـرای شـکایت از امامـوردی بـه 
بـه پلیـس مراجعـه کرده انـد و امامـوردی در بازجویی هـا بـه تجاوز به ۳۰۰ زن اعتراف 
کـرده اسـت. پرونـده ی امامـوردی یـک پرونـده ی چالـش برانگیـز برای فعـاالن حقوق 
زنـان ایرانـی اسـت، زیـرا امامـوردی بـه »فسـاد در االرض« متهـم شـده، اتهامـی کـه 
در صـورت محکومیـت می توانـد منجـر بـه اعـدام او شـود. ایـن یک پرونده ی دشـوار 
بـرای جنبـش فمینیسـتی بـه عنـوان یـک جنبـش پیشروسـت. تنهـا مجـازات موجـود 
در نظـام حقوقـی ایـران بـرای تجـاوز بـه عنـف )تجـاوز بـا زور و بـا دخـول(، مجـازات 
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اعـدام اسـت و بازیگـران پیشـرو در در جامعـه ی مدنـی ایـران سال هاسـت کـه بـا 
مجـازات اعـدام مبـارزه می کننـد و نمی تواننـد از ایـن حکم برای یک متجاوز سـریالی 

دفـاع کنند.

در حالـی کـه ابتـکار از مجـازات شـدید تجـاوز به عنـف به عنوان یک عامل بازدارنده 
صحبـت می کنـد، متخصصـان حقوقـی از جملـه حسـین رئیسـی، وکیـل حقـوق بشـر 
کـه در ایـن بـاره بـا رادیـو زمانـه گفت وگـو کـرده، توضیـح می دهـد کـه مجـازات اعـدام 
بـه عنـوان مجـازات تجـاوز بـه قربانیـان تجـاوز کمکـی نمی کنـد. بـه گفتـه رئیسـی، 
تبصـره 2 مـاده 22۴ قانـون مجـازات اسـالمی بـا تعییـن مجـازات اعـدام بـرای دخـول 
اجبـاری محدودیت هـای عمـده ای ایجـاد می کنـد. پـگاه بنی هاشـمی، وکیـل حقـوق 
اسـالمی  مجـازات  قانـون  سـاختار  در  جنسـی  جرایـم  موضـوع  مـورد  در  کـه  بشـر 
تجـاوز جنسـی،  اعـدام در مجـازات  کـه صـدور حکـم  توضیـح می دهـد  کـرده،  کار 
بازدارندگی بیشـتری برای قربانیان تجاوز دارد. این امر به ویژه زمانی صادق اسـت 
کـه متجـاوز یکـی از اعضـای خانـواده ی قربانـی باشـد. بـه گفتـه بنی هاشـمی، قانـون 
همچنین هیچ ماده ای برای جرم انگاری تجاوز جنسـی در سـاختار ازدواج ندارد. بر 
اسـاس تجربـه ی کار او بـه عنـوان وکیـل در دادگاه هـای خانـواده ایـران، تعـداد قابـل 
توجهـی از زنـان در دادگاه بـه تجـاوز جنسـی توسـط شـریک زندگـی خـود در طـول 

پرونده هـای طـالق گواهـی می دهنـد.

موضـوع تجـاوز جنسـی در ایـران هـم در ازدواج موقـت و هـم در ازدواج دائـم رخ 
ایـران، در هـر دو نـکاح دائـم و متعـه  می دهـد. مطابـق مـاده ۱۱۰۸ قانـون مدنـی 
)ازدواج موقت(، زن وظیفه دارد که نیازهای جنسی شوهر خود را همیشه برآورده 
کنـد. مفهـوم تمکیـن جنسـی موجـب ایجـاد یـک بن بسـت فقهـی و قانونـی بـرای 
رسـیدگی بـه تجاوزهـا در سـاختار ازدواج می شـود و حتـی دفتـر ابتـکار هم نمی تواند 
الیحـه ای بـرای تغییـر تفسـیر تمکیـن ایجـاد کنـد. بـه این ترتیب، جـرم انگاری تجاوز 

جنسـی از سـوی همسـر در چارچـوب قوانیـن جـزای ایـران غیرممکـن اسـت.

قانـون مجـازات اسـالمی در شـکل فعلـی، بـه گسـتره ای از جرایـم جنسـی کـه در 
قوانین سایر کشورها تعریف شده است، نمی پردازد؛ از جمله آزار و اذیت جنسی، 
سـوء اسـتفاده جنسـی، سـوء اسـتفاده از قدرت، سـوء اسـتفاده در تجاوز به کودکان 
زیـر سـن قانونـی و.... آنچـه قانـون دارد، تجـاوز دخـول محـور اسـت. بنی هاشـمی 
در مقالـه ای بـه برخـی از محدودیت هـای قانـون مجـازات اسـالمی در مـورد تجـاوز 
جنسـی، تجـاوز و آزار و اذیـت اشـاره کـرده اسـت. جـرم انـگاری طیفـی از خشـونت 
جنسـی علیـه زنـان و اقلیت هـای جنسـی در ایـران، از جملـه سـوء رفتـار جنسـی در 
محیـط کار، دانشـگاه ها و مـدارس همچنـان بـدون حمایـت قانونـی جـرم نیسـتند.
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 جمهـوری اسـالمی ایـران از بـدو تأسـیس، اسـالمی بـودن خـود را بـا قوانیـن حجـاب 
و قوانیـن خانـواده برگرفتـه از فقـه شـیعه در سـاختار قوانیـن مدنـی و جزایـی ایـران 
تثبیـت کـرد. ایـن قوانیـن بـه مکانیسـم های نظارتـی جمهـوری اسـالمی بـرای کنتـرل 
مشـارکت زنـان در عرصـه ی عمومـی از جملـه از طریـق تحمیـل هنجارهـای پوشـش 
بـر بـدن زنـان تبدیـل شـدند. در بیسـت سـال گذشـته، پـس از تشـکیل کمپیـن یـک 
میلیـون امضـا بـرای تغییـر قوانیـن تبعیـض آمیـز، سـرکوب سـازمان ها، شـبکه ها و 
کمپین هـای حقـوق زنـان شـدت گرفـت. در دوران پـس از تحریم هـای هسـته ای، 
هم زمـان بـا رکـود اقتصـاد ایـران، جمهـوری اسـالمی ایـران با تهدید سـیطره ی قدرت 
خـود توسـط کارزارهـای شـبکه ای و مردمـی »گرسـروت« ماننـد کمپیـن یـک میلیـون 
امضـا مواجـه شـد و تصمیـم بـه سـرکوب ایـن شـبکه ها گرفـت. فعـاالن زنـان در ایـن 
جنبـش کوتاه مـدت بـه دلیـل شـدت سـرکوب ها مجبـور بـه انتخـاب تبعیـد شـدند 
)اینجـا تبعیـد را می تـوان هـم از کشـور و هـم از اکوسیسـتم جنبش هـای موجـود 

خواند(.

یافـت و فمینیسـت هایی  ادامـه  ایـن حـال  بـا  یـک میلیـون امضـا  میـراث کمپیـن 
بـه  بیشـتر  اجبـاری  تبعیـد  بـا  بودنـد،  ایـن کارزارهـای میدانـی فعـال  کـه زمانـی در 
بـه فعالیت هـای مجـازی کم خطـر روی آوردنـد. آن هـا توانسـتند از  صـورت آنالیـن 
کنش هـای گفتـاری و تاثیرگـذاری و تاثیرپذیـری عاطفـی بـرای تعامل با دیگر کاربران 
شـبکه های  در  ارتباطـات  از  ریزومـی  مدلـی  در  فراملـی  فمینیسـتی  شـبکه های  و 
اجتماعـی اسـتفاده کننـد. اسـتفاده از رسـانه های جمعـی در خـارج از ایـران توسـط 
بـا  بتواننـد کارزارهـای مرتبـط  تـا  آنهـا کمـک کـرد  بـه  ایـن فمینیسـت ها همچنیـن 
حقـوق زنـان را در شـبکه های اجتماعـی تقویـت کننـد، الیه هـای تحلیل به آن اضافه 
کننـد و بـا حضـور در رسـانه های جمعـی در مـورد ایـن کارزارهـا بتوانند پیام های خود 

را بـه تعـداد بیشـتری مخاطـب داخـل ایـران برسـانند.

می شـود،  مربـوط  زنـان  دموکراتیـک  و  برابری طلبانـه  مطالبـات  بـه  کـه  آنجـا  تـا 
گروه هـا و افـراد فمینیسـت در فضـای مجـازی از کارزارهـای مجـازی بیـان خشـم 
علیـه قتل هـای ناموسـی و قتل هـای مبتنـی بـر جنسـیت اسـتفاده کردنـد تـا فضـا 
آنهـا  راسـتا  ایـن  در  کننـد.  بـاز  و مطالبه محـور  بـرای معرفـی مفاهیـم حق محـور  را 
توانسـتند از فضـای شـبکه های اجتماعـی اسـتفاده کننـد تـا بـا کاربـران عـادی کـه 
لزومـا بـا مفاهیـم حقـوق زنـان آشـنایی نداشـتند، بحـث و تبـادل نظـر کننـد. آنهـا 
همچنیـن کوشـیدند تـا کاسـتی های قوانیـن موجـود را در مـورد حقـوق زنـان آشـکار 
کنند و در مورد تبعات این کاسـتی ها برای زنان و در رابطه با خشـونت علیه زنان، 
ابـراز نگرانـی  کننـد. هـدف آنهـا بـرای اینکـه نشـان دهنـد کـه قوانیـن تبعیض آمیـز، 
خشـونت های جنسـیتی را تسـهیل می کنـد بـا کارزارهـای روایت گـری کـه تاثیرگـذاری 
عاطفـی داشـتند، همـراه بـود. تـا زمانـی کـه ایـن کارزارهـا، مشـروعیت حکومتـی را 
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)و بـه واسـطه ی آن مشـروعیت قوانیـن حکومتـی را( بـه چالـش می کشـد، نخبـگان 
سیاسـی مـرد بیشـتر از کارزارهـای حقـوق زنـان حمایـت کردنـد. بـرای مثـال، زمانـی 
کـه کمپین هـای مجـازی پیرامـون حجـاب اجبـاری، قتل هـای ناموسـی و یـا خشـونت 
و  حکومـت  مشـروعیت  موضـوع  گرفـت،  شـکل  دختـران  و  زنـان  علیـه  جنسـیتی 

قوانیـن حکومتـی پررنگتـر بـود و کارزارهـا حمایـت بیشـتری می گرفتنـد. 

در مـورد قتل هـای ناموسـی، دسـتگاه های دولتـی بـرای مسـائل زنـان بـه کمپین های 
خشـم آنالیـن پاسـخ دادنـد و مجـازات بیشـتر بـرای پدرانـی کـه فرزندکشـی می کننـد 
را پیشـنهاد دادنـد، امـا بـه مطالبـات کمپیـن علیـه قوانیـن فقهـی بـه ویـژه قانـون 
قصـاص توجـه نکردنـد. ارائـه الیحـه تشـدید مجـازات پـدران و پدربزرگ هـای پـدری 
کـه فرزنـدان خـود را می کشـند، اقـدام مثبتـی اسـت. بـا ایـن حـال، ایـن الیحـه بـه 
مشـکالتی کـه قوانیـن فقـه شـیعه و بـه طـور مشـخص قصاص در ایجـاد چرخه های 
کارزارهـای ضـد حجـاب  از  دولتـی  نمی پـردازد. حمایـت  می کنـد،  ایجـاد  خشـونت 
اجبـاری مشـهود نبـود، بلکـه حکومـت /دولـت از راه سـرکوب فعـاالن ضدحجـاب 
واکنـش نشـان داد. دلیـل مشـخص اسـت؛ کارزار ضـد حجـاب اجبـاری هسـته ی 

اصلـی اسـالمی حکومـت و قوانینـش را هـدف قـرار داده اسـت.

جـذب حمایـت - بـه ویـژه از سـوی نخبـگان مـرد مخالـف حکومـت، با شـروع کمپین 
ایـن کمپیـن امتیـازات مـردان را  ایـران دشـوارتر شـد.  آزارهـای جنسـی در  روایـت 
هـدف قـرار داد و موضـع صریـح ضـد حکومتـی نداشـت. ایـن کار را بـرای قربانیانـی 
کـه بـرای بیـان روایت هـای آزار پـا پیـش گذاشـتند، دشـوارکرد. در حرکـت #من_هـم 
و روایـت آزارهـای جنسـی، عنصـر تأثیرگـذار عاطفـی داسـتان ها کـه مسـتلزم نوعـی 
بـه پاسـخ های همدالنـه منتهـی نمی شـد.  همدلـی از سـوی مخاطبـان بـود، لزومـاً 
قربانیـان تجـاوز جنسـی و آزارهـای جنسـی، بـا چالش هـای زیـادی روبـه رو هسـتند. 
از جملـه قوانینـی کـه قربانیـان را ملـزم می کنـد کـه اتهـام را بـا شـواهدی ماننـد چهـار 

شـاهد مـرد یـا گـزارش پزشـکی قانونـی یـا بـا ارائـه شـواهد دیگـر ثابـت کننـد.

زنـان ایرانـی همچنـان در مـورد روایت هـای آزار صحبـت می کننـد، و همچنـان کـه 
حرکـت #من_هـم ایرانـی ادامـه دارد بایـد بیشـتر در مـورد چالش هایـی کـه زنـان در 
مواجهـه بـا آزار و اذیـت خیابانـی، تعقیـب، فشـار بـرای انجـام فعالیت هـای جنسـی، 
کـودکان،  بـا  رابطـه ی جنسـی  آنالیـن،  آزار جنسـی  کار،  محـل  در  آزارهـای جنسـی 
پورنوگرافی کودکان، پورنوگرافی انتقامی، و بهره کشی جنسی با آن روبه رو هستند، 

نوشت.
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 ۸۷-ایـن ایـده کـه موضـوع تبعیـد تنهـا در حرکـت بـه خـارج کشـور نیسـت و بسـیاری از 
فعـاالن در داخـل مرزهـای ایـران از اکوسیسـتم فعالیـت خـود دور شـدند، ابتـدا در گفت و گـو 

بـا حامـد کیایـی شـکل گرفـت.
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هویت  طلبی کُردی و تنزل طبقاتی

مطالعه ای درباره ی طبقه ی متوسط در شهر سنندج در 
بخش خدمات

میدیا خانلری

چکیـده: پرسـش اساسـی ایـن تحقیـق در ایـن بـاب اسـت کـه چـه رابطـه ای میـان 
تزلـزل در جایـگاه طبقاتـی و گرایـش بـه معنایابـی هویتی وجود دارد. به طور خاص، 
این پرسش در شهر سنندج و در میان طبقه ی متوسط شاغل در بخش خدمات، 
ُـردی بررسـی می شـود. »هویـت« در ایـن نوشـتار، بـار سیاسـی  در رابطـه بـا هویـت ک
دارد و صرفـأ در معنـای یـک امـر فرهنگـی نیسـت. واحـد تحلیـل، طبقـه ی اجتماعـی 
اسـت. میدان و سـطح مطالعه، کُردزبانان اسـتان کردسـتان هسـتند. به این دلیل 
کـه داده هایـی کـه در رابطـه بـا موضـوع مـورد مطالعـه در دسـترس هسـتند، مربـوط 
بـه شـهرهای ایـن اسـتان هسـتند، نـه شـهرهای کردنشـین اسـتان های دیگـر، نمونـه 
مـورد مطالعـه هـم طبقـه ی متوسـط خدماتـی شـهر سـنندج اسـت. ایـن مطالعـه بـه 
صورت میدانی انجام می شـود. داده های آن شـامل مصاحبه های کیفی انجام شـده 
و یافته های تحقیقات پیشین است که با دو روش تحلیل تماتیک و تحلیل ثانویه 
مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. همچنیـن وضعیت های میانجی برای بررسـی موضوع، 
دو پدیـده اقتصـادی و اجتماعـی هسـتند. یکـی وضعیـت شـاخص های اقتصـادی 
ُـردی یـا  مربـوط بـه کیفیـت زندگـی در کردسـتان و دیگـری هـم معنایابـی هویتـی ک
همان »کُردایتی«. در بخش تحلیل، سـعی می  شـود که رابطه ی این دو مورد توجه 

قـرار گیـرد. داده هـا بـا توجـه بـه نیـاز بـه چنیـن تحلیلـی، گردآوری شـده اند. 
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طرح مسئله

در ایـران موضـوع عاملیـت سیاسـی و اجتماعـی طبقـه ی متوسـط طـی سـال های 
از مسـائل مـورد  بـوده اسـت. طیفـی  انقـالب ۵۷ همـواره مـورد مناقشـه  از  پـس 
بحـث قـرار می گیـرد: از نقـش رده پایینی هـای ایـن طبقـه در اعتراضـات اجتماعـی 
از مسـائل  تـا حضـور میلیونـی در خیابان هـا در سـال ۱۳۸۸،  اوائـل دهـه هفتـاد 
تئوریـک و عملـی پیرامـون نقـش و جایـگاه »دختـران انقالب« در چند سـال گذشـته 
و جایـگاه سیاسـی زنـان طبقـه ی متوسـط در مبـارزه بـا حجـاب اجبـاری تـا همگرایـی 
دانشـجویان و معلمـان در اعتراضـات سـال ۱۳۹۶ بـه بعـد. تعییـن زاویـه نسـبت بـه 
جنبش هایـی کـه طبقـه ی متوسـط در آن هـا حضـور چشـمگیر دارد، بـه مالکـی بـرای 
تمایز گروه ها و جریان های سیاسـی و اجتماعی تبدیل شـده اسـت. اگرچه بخشـی 
از مناقشـات نظـری موجـود پیرامـون ایـن موضـوع، مربـوط بـه تفـاوت رویکردهـا، 
منافـع، جایـگاه و شـیوه ی تحلیـل تحلیلگـران ایـن حـوزه اسـت، امـا تنـوع نظرهـا 
بیانگـر یـک مسـئله دیگـر نیـز هسـت: یکدسـت نبـودن و تزلـزل جایـگاه اجتماعـی 
طبقـه ی متوسـط در ایـران بـه عنـوان یـک موجودیـت اجتماعـی و سیاسـی تأثیرگـذار 

در معـادالت سیاسـی. 

در درون ایـن طبقـه، تقسـیم بندی های دیگـری نیـز بـر اسـاس جایـگاه در سـاختار 
جنسـیت،  سیاسـی،  نظـام  و  دولـت  بـا  رابطـه  نـوع  توزیعـی،  نظـام  و  تولیـدی 
تحصیـالت، هویـت و جغرافیـای سیاسـی مطـرح اسـت کـه مانـع می شـود طبقـه ی 
دیدگاه هـای  و  منافـع  بـا  و  یکدسـت  منسـجم،  طبقـه ای  ایـران،  در  را  متوسـط 

آوریـم.  نظـر  در  یکسـان 

ایـران  در  متوسـط  طبقـه  بـودن  چندقشـری  کـه  متغیرهایـی  مهم تریـن  از  یکـی 
نظـری  ادبیـات  در  مسـئله  ایـن  اسـت.  فضایـی  و  هویتـی  تمایـز  برمی سـازد،  را 
کار«  نیـروی  کـردن  »قومـی  جملـه  از  مختلفـی  مفاهیـم  بـا  اغلـب  مارکسیسـتی، 
)اسـدپور، ۱۳۹۱( و در رویکردهـای توسـعه ای بـه نـام »تخصیـص فرهنگـی مواهـب 
ایـن معنـی کـه در یـک رابطـه ی مرکز/پیرامونـی  بـه  توسـعه« تبییـن شـده اسـت. 
درون مرزهـای یـک کشـور و بـر مبنـای منطـق انباشـت کـه نتیجـه ی آن »توسـعه ی 
کشـور  از  بخش هایـی  در  خدمـات  و  تولیـد  صنعـت،  تمرکـز  اسـت،  نامتـوازن« 
)پیرامـون(  دیگـر  بخش هـای  توسـعه نیافتگی  و  نابرخـورداری  موجـب  )مرکـز(، 
می شـود. پیامـد ایـن توسـعه نیافتگی بـرای پیرامـون، بـا توجـه بـه زمینـه ی تاریخـی 

بـود.  خواهـد  متفـاوت  آن  در  موجـود  اجتماعـی  نیروهـای  و 

کـه  شـهر  ایـن  اسـت.  بررسـی  بـرای  جالبـی  نمونـه ی  سـنندج  شـهر  نظـر  ایـن  از 
تقسـیمات  در  مرکـز  از  متمایـز  هویتـی  لحـاظ  بـه  اسـت،  کردسـتان  اسـتان  مرکـز 



283
در میانه،

در حاشیه

کشـوری اسـت، و بـر اسـاس شـواهد و آمارهـا یکـی از مناطـق »پیرامونـی« اسـت 
کـه طبقـه ی متوسـط نوظهـور آن اغلـب از نظـر اشـتغال، کارمنـد دولـت یـا شـاغل 
در بخـش خدمـات اسـت. ایـن طبقـه در درون خـود، الیه هـای متفاوتـی بـا سـبک 
در   .)2۱  :۱۳۹۱ همـکاران،  و  )ودادهیـر  می شـود  شـامل  را  مختلفـی  زندگی هـای 
از  جنبه هایـی  بـا  را  مـا  سـنندج  شـهر  نمونـه ی  بررسـی  متوسـط،  طبقـه ی  بحـث 
پدیـدار  »مرکـزی«  مناطـق  بـر  متمرکـز  بررسـی   یـک  در  کـه  می کنـد  آشـنا  مسـئله 

ند. نمی شـو

در  شـهری  فقـر  زمینـه ی  در  پژوهـش  یـک  از  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  مبنـای  بـر 
کردسـتان، از سـال ۸۷ تـا ۹۰ بـا توجـه بـه میانگیـن نـرخ رشـد ۶,۹ درصـدی تـورم 
بهـای سـبد غذایـی طـی دوره ی مـورد بررسـی، خـط فقـر  افزایـش ۳2 درصـدی  و 
نسـبی ماهیانـه شـهری در کردسـتان ۳۵,۳ درصـد رشـد داشـته اسـت، شـدت فقـر 
نسـبی 2۰,۵ درصـد و خـط فقـر مطلـق ماهیانـه ۱۸ درصـد افزایـش داشـته اسـت 
)بهرامـی، ۱۳۹۶: ۱(. ایـن آمـار مربـوط بـه حـدود یـک دهـه پیـش اسـت و مطابـق 

تاکنـون وخیم تـر شـده اسـت.  آن زمـان  از  ایـن وضعیـت  آمارهـای جدیـد، 

بـر طبـق آمـار اعـالم شـده از سـوی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـرای سـال 
مرکـز  دومیـن  کرمانشـاه  از  پـس  درصـد،   ۱۸,۸ بیـکاری  نـرخ  بـا  سـنندج   ،۱۳۹۵
از  سـنندج  شـهر  همچنیـن  اسـت.  اسـتان   ۳2 میـان  در  زیـاد  بیـکاری  بـا  اسـتان 
لحـاظ شـاخص کیفیـت زندگـی فرهنگـی و اجتماعـی نیـز جـزو شـهرهای متوسـط 
لحـاظ  از  کلـی  طـور  بـه   .)۱2۵  :۱۳۹۸ )گنجـی،  اسـت  شـده  ارزیابـی  پاییـن  بـه  رو 
در  دوم  رتبـه ی  سـنندج  شـهر  سـاختاری«،  »خشـونت  اقتصـادی  شـاخص های 
میـان مراکـز اسـتان های دارای بیشـترین آمـار بیـکاری را بـه خـود اختصـاص داده، 
جایـگاه نامطلوبـی در میـان مراکـز اسـتان ها از نظـر رقابت پذیـری اقتصـادی دارد 
شـاخص های  لحـاظ  از  می شـود.  محسـوب  اسـتان ها  مراکـز  فقیرتریـن  جـزو  و 
اجتماعـی خشـونت سـاختاری نیـز ایـن شـهر از نظـر توسـعه یافتگی شـاخص های 
بهداشـت و درمـان در جایـگاه بیسـت و پنجـم اسـت کـه نشـانه ی وجـود سـطح 

 .)۱۰۸ )همـان:  اسـت  در شـهر سـنندج  از خشـونت سـاختاری  باالیـی 

این وضعیت در نمونه ی شهر سنندج پیامدهایی دارد هم از لحاظ تلقی از پایگاه 
طبقاتـی و عدالـت اجتماعـی و هـم از لحـاظ واکنش هـای هویتـی و تقویـت انسـجام 
درون گروهـی. بـر مبنـای یـک نظرسـنجی در سـال ۹۷ در اسـتان کردسـتان، ۵,2 
درصـد از پاسـخ گویان خـود را در زمـره ی طبقـات بـاالی جامعـه، ۷۰,۶ درصـد خـود 
را طبقـه ی متوسـط و 2۴,۳ درصـد هـم خـود را در زمـره ی طبقـات پاییـن قلمـداد 
کرده انـد. در ایـن میـان، شهرسـتان های بانـه بـا نمـره ی 2,۴، سـقز بـا نمـره ی 2,۴۳، 
سـنندج بـا نمـره ی 2,۳۶ و مریـوان بـا نمـره ی 2,2۴ )محاسـبه شـده در مقیـاس ۵( 
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شهرسـتان هایی هسـتند کـه افـراد، بیشـتر خـود را در زمـره ی طبقـات پاییـن قلمداد 
ایـن   .)22  :۱۳۹۷ کردسـتان،  اسـتان  آمایـش  سـند  تهیـه ی  و  )بازنگـری  کرده انـد 
داده هـا در مـورد تلقـی از جایـگاه طبقاتـی، بـا شـاخص های منزلـت اجتماعـی کـه 
بـر اسـاس داده هـای سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن سـال ۱۳۹۰ و بـر مبنـای 
دو شـاخص ارزش شـغلی و ارزش تحصیلـی بـه دسـت آمـده، انطبـاق نسـبی دارد. 

حـس عمومـی توسـعه نیافتگی، تبعیـض و محرومیـت در کردسـتان و بـه ویـژه شـهر 
نیسـت،  مظلوم نمایـی  گونـه ای  از  ناشـی  و  انتزاعـی  و  کاذب  یـک حـس  سـنندج، 
بلکـه یـک امـر مـادی و واقعـی اسـت. حـس محرومیـت در پـس ذهـن سـاکنان ایـن 
شـهر ریشـه دوانـده و می توانـد هـر آن باعـث علنـی شـدن نارضایتـی از عملکـرد 
نهادهـای دولتـی شـود. تجلـی ایـن نارضایتـی را بـه شـکل ویـژه ای در شـهر سـنندج 
بـه  هویتـی  پاسـخ   یعنـی  کـرد،  دنبـال  هویت خواهـی  مسـئله  تشـدید  در  می تـوان 
ایـن  ویـژه ی  نمـود  ندارنـد.  هویتـی  ریشـه ی  ذاتـی  طـور  بـه  و  اساسـاً  کـه  مسـائلی 
بـه ویـژه  ایـران،  موضـوع در تجمعاتـی اسـت کـه همـواره در شـهرهای کردنشـین 
شـهرهای  بـه  ترکیـه  دولـت  حمـالت  کـردن  محکـوم  در  اخیـر،  سـال  ده  طـی  در 
کردنشـین و مواضـع پ. ک.ک و اعـالم همبسـتگی بـا کُردهـای آن سـوی مرزهـای 
ایـران روی داده اسـت. ایـن اعـالم همبسـتگی به ویـژه در روز 2۵ سـپتامبر 2۰۱۷، 
قابـل مشـاهده  اقلیـم کردسـتان عـراق  اسـتقالل  رفرانـدوم  برگـزاری  روز  یعنـی در 
بـود. در ایـن روز جمعیـت بی سـابقه ای از مـردم سـنندج در میـدان اقبـال )آزادی( 
ایـن شـهر حضـور یافتنـد و تـا اواخـر شـب بـه شـادی و حمایـت از ایـن رفرانـدوم 
بـا چنیـن  بی ارتبـاط  نیـز  کردسـتان  در  ملـی  تعلـق  پرداختنـد. همچنیـن وضعیـت 
ایـن زمینـه، میانگیـن رقـم  بـر اسـاس آخریـن نظرسـنجی ها در  وضعیتـی نیسـت. 
شـاخص فـداکاری و عِـرق ملـی در کردسـتان )کـه از ترکیـب سـه گویـه ی انجـام هـر 
انجـام فعالیـت  و  بـودن  ایرانـی  بـه  افتخـار  برابـر تجـاوز دشـمن خارجـی،  کاری در 
داوطلبانـه بـرای پیشـرفت و آبادانـی کشـور بـه دسـت آمـده(، ۳,۱ از نمـره ی کل ۵ 
اسـت کـه سـطح پایینـی تلقـی می شـود )بازنگـری و تهیـه ی سـند آمایـش اسـتان 
کردسـتان، ۱۳۹۷: ۱۴۴(. در ایـن میـان در برخـی شهرسـتان های اسـتان همچـون 
مریـوان، دهـگالن و بیجـار، ایـن شـاخص پایین تـر بـوده و در خـود شـهر سـنندج 
و  هویت خواهـی  پایـگاه  امـروزه  بنابرایـن،  اسـت.  پاییـن  بـه  متمایـل  متوسـط  نیـز 

ُـرد، از بنیـان روسـتایی کنـده و بـه شـهر آمـده اسـت.  آرمـان خودمختـاری ک

دولتـی کـه رضاشـاه بنیـان گذاشـت، بـر درکـی از ایـران بـه عنـوان مردمـی یکدسـت 
مدعـی  کـه  می شـد  تلقـی  فرهنگـی  از  جنبـه  یـک  هـم  شـیعی گری  بـود.  اسـتوار 
َـد بـا تصـور از مردمـی  یکدسـتی اش بودنـد. نـگاه چنیـن دولتـی بـه هرچـه کـه نخوان
از هـر نظـر همگـن و دارای روایتـی تاریخـی و فرهنگـی یگانـه و مسـتمر، همـواره 
بوده انـد.  کینه توزانـه  و  برخوردهایـی ضربتـی  نیـز  برخوردهـا  اسـت.  بـوده  امنیتـی 
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و  توسـعه نیافتگی  اسـطوره ای  ترمیـم  راسـتای  در  ناسیونالیسـم زا«  »توسـعه ی 
در  هویت سـازی  و  تجـدد  پـروژه ی  اصلـی  بنیـان  بـه  ایرانـی  ملی گرایـی  درماندگـی 
عصـر پهلـوی اول بـدل شـد. ایـن امـر بـه همـراه سـاخت دولـت مطلقـه ی مـدرن در 
کردهـای  میـان  در  را  خاص گـرا  ناسیونالیسـم  گفتمـان  رواج  اول،  پهلـوی  دوره ی 

کـرد )سـجادی: ۱۳۹۹(. تقویـت  ایـران 

تبعیـد و کوچ هـای اجبـاری، کشـتار، حملـه ی نظامـی، اعـدام، سـرکوب بـه روش هـای 
بـه  بـرای  از جملـه پرکاربردتریـن ترفندهـا  بـرای حـذف و ادغـام  مختلـف و تـالش 
فراموشـی سـپردن مسـئله ی سـتم ملـی در کردسـتان بـوده اسـت. کسـانی کـه ایـن 
مسـئله را مطـرح و برجسـته می کردنـد و خواهـان حـل عادالنـه ی آن بودنـد از میـان 

طبقـه متوسـط تحصیل کـرده بودنـد )سـجادی: ۱۳۹۹(. 

نـگاه امنیتـی بـه مسـئله ی کردهـا در دوران جمهـوری اسـالمی نیـز کمـاکان پـا برجـا 
اسـت و رد ایـن نـوع نـگاه را در اسـناد باالدسـتی نظـام می تـوان یافـت. در یکـی از 

آخریـن متـون تولیـد شـده ی حاکمیـت در این بـاره آمـده اسـت: 

»مبحـث اسـتقالل خواهی اکـراد در منطقـه ی غـرب آسـیا، گذشـته از چالش هـای 
قومـی، نـژادی، سیاسـی و اقتصـادی فراوانـی کـه در ایـن منطقـه بـه همـراه داشـته، 
بسترسـاز اصلـی بحران هـای امنیتـی نیـز بـوده اسـت. در ایـن خصـوص کشـورهای 
بـزرگ  چالشـی  بـا  همـواره  نیـز  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  و  سـوریه  عـراق،  ترکیـه، 

 .)2۰۸  :۱۳۹۸ دیگـران،  و  )عالیشـاهی  بوده انـد.«  مواجـه 

عـراق  کردسـتان  اقلیـم  اسـتقالل  دربـاره ی همه پرسـی  در همیـن سـند  همچنیـن 
اسـت:  آمـده 

»پـس از سـقوط صـدام و اشـغال عـراق از سـوی نیروهـای آمریکایـی، نبـود دولـت 
قدرتمنـد مرکـزی در عـراق و تعارضـات میـان گروه هـای عـرب عراقـی، ظهـور داعـش 
و فرصت طلبـی اکـراد در تحـوالت بعـد از صـدام، بحـران اسـتقالل اقلیـم کردسـتان 
را وارد مرحلـه جدیـدی کـرد. امـا ائتـالف راهبـردی جمهـوری اسـالمی ایـران، ترکیـه 
چندپارگـی  عـراق،  در  حشدالشـعبی  نیروهـای  روزافـزون  گرفتـن  قـدرت  عـراق،  و 
آمریـکا  حمایت هـای  بـه  امیـدواری  اکـراد،  نخبـگان حکومتـی  میـان  در  تشـتت  و 
اقلیـم  بحـران  داعـش،  از  پـس  عـراق  اوضـاع  از  بارزانـی  نسـنجیده  محاسـبات  و 

کردسـتان عـراق را تـا حـد زیـادی کاهـش داد.«

در  قومـی«  »چالـش  و  امنیتـی«  »بحـران  اسـتقالل«،  »بحـران  »اکـراد«،  واژه هـای 
ایـن گونـه متن هـا، بیانگـر همـان رویکـردی اسـت کـه ذکـر آن رفـت. امـا بـه هیـچ 
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مفاهیمـی  و  متـون  چنیـن  دریچـه ی  از  را  مسـئله  مختلـف  ابعـاد  نمی تـوان  وجـه 
مشـاهده کـرد، زیـرا ایـن متـون صرفـاً بازتـاب میـل بـه کنتـرل اسـت نـه چیـز دیگری. 
کـه  جمله هایـی  و  واژه هـا  دارد.  ضـرورت  واقعی تـر،  واژگانـی  بـا  مسـئله  بررسـی 
بـرای گـروه  تحـت سـتم را تولیـد کنـد و در  معرفـت درخـور »علمـی« و متناسـب 

قـرار دهـد.  این گونـه مفاهیـم جعلـی  مقابـل 

ریشـه های تاریخـی و مکانیسـم های تبعیـض و سـرکوب و راه حـل متناسـب بـا آن 
در کردسـتان هرچـه باشـد، واکنـش بـه آن در قامـت هویت خواهـی پـا گرفتـه اسـت 
و هیـچ جریـان و جنبشـی در ایـن منطقـه نمی توانـد بـدون صورتبنـدی ایـن مسـئله 
در درون خـود، مـورد پذیـرش عمومـی بگیـرد. بنابرایـن پرداختـن بـه پرسـش هایی 
در این بـاره ضـروری می نمایـد. از ایـن نظـر وقتـی بـه موضـوع اصلـی خـود در جامعـه 

شـهر سـنندج برگردیـم، ایـن پرسـش ها بـرای مـا مطـرح می شـوند: 

طبقـه ی متوسـط فقیـر سـنندج، یعنـی همان هایـی کـه متزلزل تریـن جایـگاه را 	 
در سلسـله مراتب اجتماعـی و طبقاتـی نظـم نئولیبـرال حاکـم بر حیات سیاسـی 
ـ اجتماعی دهه های گذشـته داشـته اند، چه تجربه ای از زندگی در این شـرایط 

دارند؟ 

چگونه با مسئله تبعیض، محرومیت و بی عدالتی روبه رو می شوند؟ 	 

و آگاهی شکل گرفته در این رابطه، چه ارتباطی با مسئله »بحران مشروعیت« 	 
نظام و »کُردایتی« در سنندج دارد؟ 

در این تحقیق، به دنبال پاسخ به این پرسش ها خواهیم بود. 

مفاهیم نظری

بـر اسـاس نظریـه ی قومـی شـدن نیـروی کار، تقسـیم کار اجتماعـی بـه شـیوه نابرابـر 
و همزمـان تـالش بـرای حفـظ تمامیـت نظـام، دارای یـک کارکـرد ایدئولوژیـک در 
جامعـه ی طبقاتـی نیـز هسـت. اتیـن بالیبـار معتقـد اسـت جهان گرایـی سـرمایه داری 
فقـط معطـوف بـه گسـترش جهانـی سـرمایه نیسـت، بلکـه ایـن گرایـش بـه مثابـه ی 
نیروهـای  بـه  جامعـه  عمیق تـر  نیـاز  بـه  اسـت  پاسـخی  همچنیـن  ایدئولـوژی  یـک 
نوعـی  ایجـاد  بـه  نیـاز  سـرمایه داری  جهان گرایـی  معنـا،  ایـن  بـه  منسـجم کننده. 
جامعـه ی  خیالـی و تصـوری دارد کـه هـم سـرکوب کننده ها و هـم سرکوب شـونده ها 
را بـه رغـم تخاصمـات واقعی شـان در سـطح جهانـی و در سـطح دولت هـای ملـی در 
بـر گیـرد )بـه نقـل از اسـدپور، ۱۳۹۱: 2۶(. پـری اندرسـون ایـن گمـان را یـک »فانتـزی 
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سیاسـی خیالـی« می نامـد. )اندرسـون، ۱۳۹۸( ایـن گمانـه پـروری در طـی پـروژه ی 
ملت سـازی بـه ویـژه در سـرزمین هایی بـا طبقـات متخاصـم و هویت هـای متکثـر، 
مـی کوشـد همـه ی تفاوت هـا و تضادهـا را بـه نفـع اتحـاد ملـی سـاختگی، کم رنـگ و 

حـذف کنـد. 

مهم تریـن  از  یکـی  کـه  کار  نیـروی  سیسـتماتیک  بازتولیـد  ترتیـب،  ایـن  بـه 
خرده نظام هایـی  کارکـرد  دربرگیرنـده ی  اسـت،  سـرمایه داری  دولـت  کارکردهـای 
در  آمـوزش  برسـازد.  را  ملـی  تـا سـوژه ی  اسـت  تنبیهـی  نظـام  و  آمـوزش  از جملـه 
چنیـن جامعـه ای همزمـان حـاوی مکانیسـم های تنبیـه، کنتـرل، نظـارت و تحمیـل 
اعضـای  توانایی هـای  از  برخـی  گزینشـی  رشـد  نیـز  و  توانایی هـا  بـر  محدودیـت 
جنسـیتی  و  قومـی  طبقاتـی،  سلسـله مراتب  در  آن هـا  جایـگاه  اسـاس  بـر  جامعـه 
رایـج در جامعه ی سـرمایه داری اسـت. بـه ایـن ترتیـب می تـوان مسـئله ی برسـاخت 
قومیـت و دیگری سـازی در دولت هـای راسـت گرای طبقاتـی را در تحلیـل طبقاتـی 

داد.  جـای 

بـه عنـوان بنیـان نظـری تحقیـق و چگونگـی ارتبـاط آن بـا مسـئله ی مـورد بررسـی، 
همگن سـاز  ایدئولـوژی  و  ایرانـی  مذهبـی  ـ  ملـی  دولـت  پدیـده ی  چهـار  می تـوان 
آن، بحـران اقتصـاد سـرمایه داری ایرانـی و توسـعه ی نامتـوازن آن، هویـت متمایـز 
از سـوژه ی برسـاخته ی ملی/ایرانـی، و وضعیـت زیسـت اجتماعـی الیـه ی ضعیـف 
طبقـه ی متوسـط خدماتـی شـهر سـنندج را در تالقی گاهـی در نظـر گرفـت کـه در 
و سـربرآوردن  »بحـران مشـروعیت«  تالقـی،  ایـن  نتیجـه ی  پژوهـش،  نظـری  مـدل 

اسـت.  »کُردایتـی« 



288
در میانه،
 در حاشیه

روش شناسی تحقیق

و  داده  تحلیـل  در  متـداول  روش  نـوع  دو  از  مشـخص  طـور  بـه  تحقیـق  ایـن  در 
ثانویـه  تحلیـل  مضمونـی.  تحلیـل  و  ثانویـه  تحلیـل  می شـود:  اسـتفاده  مصاحبـه 
نوعـی از تحلیـل اسـت کـه در آن داده هـای از پیـش تولیدشـده دربـاره ی موضـوع 
تحقیـق گـردآوری می شـود و بـا توجـه بـه سـؤاالت تحقیـق، دوبـاره بررسـی می شـوند. 
در ایـن روش، اطالعـات برگرفتـه از پژوهش هـای مختلـف، مـورد تجزیـه و تحلیـل 
آمـاری قـرار نمی گیرنـد، بلکـه از ترکیـب، یکدسـت کـردن و مقایسـه ی یافته هـا در 
تحلیـل  بـرای  امـا  می شـود.  اسـتفاده  تحقیـق  پرسـش های  بـه  پاسـخ گویی  جهـت 
مصاحبه هـا و پاسـخ بـه سـؤاالت محـوری پژوهـش، از روش تحلیـل مضمونـی یـا 
همـان »تحلیـل تماتیـک« اسـتفاده خواهیـم کـرد. معمـوالً بـرای تحلیـل متـون در 
سـطوح خـرد و بیـرون کشـیدن مقـوالت بـا منطـق اسـتقرایی، از تحلیـل تماتیـک 
بـرای  بـه عنـوان تکنیکـی کارآمـد کمـک گرفتـه می شـود. در پژوهش هـای کیفـی، 
انجـام ایـن کار پژوهشـگران الزم اسـت بـه معرفتـی دوجانبـه مسـلط باشـند کـه هـم 
جهـان معنایـی کنشـگران و مطالعه شـوندگان و هـم مفاهیـم و نظریه هـای راهنمـای 
پژوهـش را دربرگیـرد و از ایـن طریـق بتوانـد مفاهیـم و معانـی مرتبـط بـا نظریه را که 
در زبـان روزمـره وجـود دارد، کشـف کنـد )بلیکـی، ۱۳۹۳: ۳2۴(. تحلیـل در اینجـا 
بـا هـدف کشـف  عبـارت اسـت از عمـل مفهوم یابـی و شناسـایی تم هـای محـوری 
ایـن مهـم کـه داده هـا چـه می گوینـد )محمدپـور، ۱۳۹۰: ۶۶(. در تحلیـل موضوعـی 
یـا تماتیـک کـه از پرکاربردتریـن روش هـای تحلیـل داده هـای کیفـی اسـت، از طریـق 
برسـاخته  غالـب  معانـی  بـا  ارتبـاط  در  مصاحبـه ای  داده هـای  تحلیلـی،  اسـتقرای 
اسـاس  بـر  تحلیـل متنـی  تماتیـک همانـا  تحلیـل  آن هـا طبقه بنـدی می شـوند.  در 
اسـتقرای تحلیلـی اسـت کـه در آن محقـق از طریـق طبقه بنـدی داده هـا و الگویابـی 
درون داده ای و بـرون داده ای بـه یـک سنخ شناسـی و درک تحلیلـی دسـت می یابـد.

روش  بـه  کـه  بـوده  الگویـی  نـوع  اسـاس  بـر  نیـز  مصاحبه شـونده  افـراد  انتخـاب 
»نمونـه ی در دسـترس« و »گلوله برفـی« شـهرت دارد. ابتـدا چنـد نفـر از افـرادی کـه 
بـر اسـاس ویژگی هـای زمینـه ای بـه تشـخیص محقـق، در معـرض وضعیـت مـورد 
بررسـی بوده انـد، انتخـاب شـده اند و سـپس از هرکـدام از آن هـا خواسـته شـده کـه 

افـراد مشـابه دیگـری را بـرای مصاحبـه معرفـی کننـد. 

نتایج تحلیل ثانویه داده های قبلی

از منظـر تئـوری بحـران مشـروعیت و رابطـه ی فرماسـیون اجتماعـی سـرمایه داری 
ُـرد، ایـن موضـوع  بـا مسـئله ی هویـت در ایـران و بـه طـور اخـص موضـوع هویـت ک
میـدان  در  و  تجربـی  بـه شـکل  آن  عواقـب  و  نامتـوازن  توسـعه ی  بـا  رابطـه  در  را 
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رابطـه  در  را  سـرمایه داری  نامتـوازن  توسـعه ی  نتیجـه ی  کردیـم.  بررسـی  مطالعـه 
بـا شـاخص های توسـعه در اسـتان کردسـتان ابتـدا بـه روش تحلیـل ثانویـه مـورد 
بررسـی قـرار دادیـم. در بخـش بعـدی تحلیـل، ثمره ی چنیـن وضعیتی از طریق ورود 
بـه میـدان مطالعـه بـه مسـئله ی هویـت در گـروه مـورد مطالعـه مرتبـط می شـود. 
امـا در ایـن بخـش بـه طـور خالصـه مهم تریـن نتایـج تحلیـل ثانویـه شـاخص های 
تـا  اقتصـادی و اجتماعـی در کردسـتان را مـرور می کنیـم. آمارهـا و شـواهدی کـه 

این جـا بررسـی شـدند نشـان می دهنـد کـه:

و  امکانـات  از  برخـورداری  لحـاظ  از  سـنندج،  شـهر  و  کردسـتان  اسـتان   .۱
رده ی  در  ایـران،  شـهرهای  و  اسـتان ها  سـایر  نسـبت  بـه  رفاهـی  زیرسـاخت های 

اسـت.  پایینـی 

2. تبعیـض بـه شـکل های مختلفـی در رابطـه بـا شـاخص های اجتماعـی و اقتصـادی 
زندگـی بـه نسـبت اسـتان کردسـتان وجـود دارد. 

کردسـتان  در  ملـی  تعلـق  مسـئله ی  روی  بـر  تبعیـض،  وضعیـت  در  زندگـی   .۳
در  ملـی  عِـرق  وضعیـت  کـه  می دهـد  نشـان  نظرسـنجی ها  و  بـوده  تأثیرگـذار 

اسـت.  پاییـن  کشـوری  میانگیـن  نسـبت  بـه  کردسـتان 

اکنـون  گذشـته،  دهـه ی  چنـد  برخـالف  کردسـتان  اسـتان  جمعیـت  بیشـتر   .۴
تأثیـر بیشـتری روی  اقتصـادی و سیاسـی حاکـم،  شهرنشـین هسـتند و مدیریـت 

دارد. آن هـا  زندگـی 

۵. یـک نارضایتـی عمومـی کـه ناشـی از عملکـرد حاکمیـت در حوزه هـای اقتصادی و 
اجتماعی اسـت، در کردسـتان وجود دارد. 

تحلیل یافته های میدانی

بـرای ورود بـه میـدان مطالعـه و بررسـی تجربـی سـؤاالت مطـرح شـده در تحقیـق، با 
2۰ نفـر از افـرادی کـه ویژگی هـای زمینـه ای متناسـب بـه عنـوان نمونـه مـورد مطالعـه 
عمومـی  ویژگی هـای  شـد.  انجـام  نیمه سـاخت یافته  عمیـق  مصاحبـه  داشـتند،  را 

مصاحبه شـوندگان بـه شـرح جـدول زیـر اسـت. 
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                           ویژگی های عمومی مصاحبه شوندگان
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مـوارد مصاحبـه طـوری انتخـاب شـده اند کـه دایـره ی اجتماعـی مـورد بررسـی را در 
قشـرهای مختلـف آن، پوشـش دهنـد. می تـوان گفـت ویژگـی اصلـی مشـترک میـان 
همه ی آن ها از لحاظ نوع فعالیت اقتصادی، وابستگی به کار مزدی در بخش های 
دولتـی و خصوصـی در رده هـای متوسـط رو بـه پاییـن اسـت. از لحـاظ هویتـی نیـز 
همـه ی آن هـا از شـهروندان شـهر سـنندج و کردزبـان هسـتند. همچنیـن تحصیـالت 
هیچ کـدام از آن هـا کمتـر از دیپلـم نیسـت. بـر ایـن اسـاس می تـوان گفـت، جایـگاه 
شـغلی مصاحبه شـوندگان و میانگیـن تحصیالتـی بـاالی آن هـا، دو ویژگـی عمـده ای 
هسـتند کـه از لحـاظ جایـگاه اجتماعـی بـه نوعـی آن هـا را بـه رغـم وابستگی شـان بـه 
کار مـزدی، از طبقـه ی کارگـر سـنتی حداقـل بـه لحـاظ »بینـش«، متمایـز می کنـد. 
در  اسـت.  انجـام شـده  لحـِن محـاوره ای  بـا همـان  و  ُـردی  ک زبـان  بـه  مصاحبه هـا 
برگـردان فارسـی هـم کوشـش شـده لحـن محـاوره ای و شـیوه ی بیـان و اصطالحـات 
اصلـی بازتـاب داده شـود. بـرای ورود و نزدیـک شـدن بـه ایـن بینـش و تجـارب، در 

میـدان مطالعـه، از دریچـه ی تحلیـل تماتیـک مصاحبه هـا وارد خواهیـم شـد.

تالقی گاه اقتصاد و هویت: بحران مشروعیت و حس »تمایز«

»راستشـو بخواهیـد وضعیـت اقتصـادی مـن از سـال ۸۶ تـا االن کـه وارد بـازار کار 
شـدم بـه نسـبت بدتـر شـده. هرچـی حسـاب و کتـاب می کنـم می بینـم کـه واقعـاً 
یـه جورایـی تمـام  بـه جاهـای بدتـری میـره. فقـط منـم نیسـتم.  وضعیتـم داره رو 
خانـوادم بـه همیـن شـکل هسـتن. ایـن فقـر تـو منطقـه ی مـا ریشـه داره. مـن قبـالً 
فکـر مـی کـردم چـون مـا همـش کار فیزیکی انجام میدیم پیشـرفت نمی کنیم. ولی 
واقعـاً االن کـه بیشـتر مـی فهمـم متوجـه شـدم کـه هـر کاری هـم انجـام بـدم بـاز هم 

همینـه کـه هسـت.« )مـرد: ۳۷ سـاله( 

»حـرف مـن اینـه کـه وضعیـت مـا برمیگـرده بـه نـوع نـگاه دولـت بـه مسـائل مـا. تـو 
ایـن منطقـه یـه سـری شـورش ها اتفـاق افتـاده و باعـث شـده اون نـگاه مرکـز هنـوز 

هـم بـه نسـبت مـا وجـود داشـته باشـه.« )زن: 2۸ سـاله(

»ببینیـد فقـط تـو بحـث پزشـکی عـرض می کنـم، چنـد روز پیـش ایـن معـاون وزیـر 
کردنـش  لحـن صحبـت  اصـال  کرونـا.  بـرای  )سـنندج(  اینجـا  بـود  اومـده  بهداشـت 
کـه  گفـت  مـی  داشـت  تـو مصاحبـه اش  مـا.  نسـبت  بـه  بـود  فاشیسـتی  لحـن  یـه 
کـه  اوالً  میگیـرن.  عروسـی  صـدا  و  بی سـر  کارواش هـا  داخـل  »کردهـا«  شـنیدم 
همیـن گفتـن اسـم جمـع کردهـا خـودش یـه کلمـه ی فاشیسـتیه. اون اصـالً بـرای ما 
ملیـت قائـل نمیشـه. نمیتونـه بگـه »مـردم کـرد« میگـه کردهـا! داشـت میگفـت مـا 
بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان قـول دادیـم در حـد امـکان براشـون وسـائل 

پزشـکی بفرسـتیم. انـگار داره خیـرات میکنـه.« )مـرد: ۳2 سـاله(
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از دریچـه ی مفاهیـم و جمـالت موجـود در مصاحبه هـا، می تـوان نوعـی از آگاهـی 
از مسـئله را یافـت کـه تفـاوت »مـا« و »آن هـا« در آن آشـکارا وجـود دارد. تحلیـل 
دارنـد،  نادیده انـگاری  و  تبعیـض  نابرابـری،  از  مصاحبه شـوندگان  کـه  توضیحـی  و 
حـاوی نوعـی »حـس تمایـز« اسـت کـه رابطـه ی تنگاتنگـی بـا کردارهـای حاکمیـت 
قبـال مسـائل اجتماعـی کردسـتان دارد. آن هـا مسـئله ی فشـارهای معیشـتی  در 
نمی بیننـد.  مرکـزی  سیاسـی  نظـام  نـزد  »دیگربودگـی«  تلقـی  مسـئله  از  جـدای  را 
بـه چالـش  را  یکپارچـه  و  واحـد  »ملـت«  ایـده ی  کـه  اسـت  ایـن همـان مضمونـی 
از  سـنندج  شـهر  دون پایـه  نوعـی  کارمنـد  یـک  تحلیـل  عبارتـی،  بـه  می کشـد. 
وضعیـت اقتصـادی حاکـم بـر زندگیـش پیـش از هـر چیـز متوجـه جایـگاه حاشـیه ای 

شـهر و دیـارش در نظـام تقسـیم کار کشـوری اسـت. 

»میتونـم بگـم یـه جورایـی کل وجـود مـن بـا کردایتـی عجیـن شـده اسـت. اینجـوری 
چـون  جهانـی.  چیـز  یـه  سـمت  بـه  بـرم  و  بگیـرم  فاصلـه  اینـا  از  مـن  کـه  نیسـت 
مـن  ایرانـه.  دولـت  دیـدگاه  مـن همـون  نسـبت  بـه  هـم  قدرتهـای جهانـی  دیـدگاه 
کـه  بـود  نمیبینـم. چـون عملکـرد همیـن دولتهـای جهانـی  بینشـون  تفاوتـی  هیـچ 

)مـرد: ۴۴ سـاله( تـو چنیـن وضعیتـی گیـر کنیـم.«  مـا  باعـث شـد 

عبارات، جمله ها و کلماتی که تمِ محوری آن ها وضعیت خاص کردستان و بیانگر 
پیونـد سرنوشـت فـردی مصاحبه شـوندگان بـا چنیـن وضعیتـی اسـت، در جـدول زیر 
آمـده اسـت. همچنیـن منطـق تحلیلـی موجـود در پَـِس ایـن عبـارات هـم اسـتخراج 

شـده و در نهایـت تـمِ محـوری هـر کـدام دسـته  بندی شـده اسـت. 
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»حـس قربانـی بـودن« در مقیـاس جهانـی، همـان چیـزی اسـت کـه عالوه بر تشـدید 
نیـز  ملیتـی  همبسـتگی  حـس  نوعـی  کشـوری،  مرزهـای  درون  در  هویت خواهـی 
نسـبت بـه کُردزبانـان در سـایر کشـورها، کـه گمـان مـی رود قربانـی یـک سرنوشـت 
مشـترک هسـتند، بـه وجـود مـی آورد. ایـن متفـاوت از حـس قوم گرایـی در چارچـوب 
دولت ـ ملـت ایرانـی اسـت. راه چـاره ی حـل جمعـی مشـکالتی کـه بـه طـور مسـتقیم 
محصـول بحران هـای اقتصـادی چنـد دهـه ی گذشـته ی سـرمایه داری ایرانـی بـوده 
اسـت، پنـاه بـردن دوبـاره بـه »کردایتـی« و دوبـاره زنـده کـردن آرمان هـا و رؤیاهـای 

ُـرد تلقـی می شـود.  خودمختـاری ک

ُـرد[ رو می شـنوم مـو  »مـن هنـوز هـم وقتـی صـدای »ئـه ی رقیـب« ]سـرود ملـی ک
بـه تنـم سـیخ میشـه.« )مـرد: ۴۷ سـاله(

»مـن واقعـاً فکـر میکنـم بـرای یـه کـرد افـت داره مثـل اونـا واسـه یـه مـرده بزنـه تـو 
سـرش. )اشـاره بـه عزاداری هـای مذهبـی(. مـن اصـأ خودمـو شـبیه اونـا نمیدونـم. 
ایـن تهرانی هـای پولـدار اگـه یـه سـرایه دار نداشـتن کـه همـه جـا رو واسشـون بشـوره 

و براشـون غـذا درسـت کنـه حتـی بلـد نبـودن غـذا هـم بخورنـد.« )زن: ۳۰ سـاله(

دیگری هـای  بـا  غیربرخـوردار  خـود  میـان  مقایسـه ی  در  هویتـی«  »بازاندیشـی 
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قومـی  گـروه  برابـر  در  یکدسـت  کلیتـی  بـه صـورت  مـی رود  گمـان  کـه  برخـورداری 
خـودی قـرار می گیرنـد، یکـی دیگـر از تم هـای پـر تکـرار در میـدان مطالعـه اسـت. 
بـه ویـژه زمانـی کـه تمایزهـای مذهبـی شـیعه و سـنی در یـک ماتریـس معنایـی بـه 
ُـرد اضافـه شـود. موضـوع از ایـن قـرار اسـت کـه مذهـب  ُـرد و غیـرِ ک تقسـیم بندی ک
سیاسی شـده ی شـیعه در ایـران، در شـهر سـنندج وضعیتـی را آفریـده کـه موجـب 
ُـرد در  شـده درک روشـنی از تمایـزات ریـز و درشـت هویتـی در میـان سـایرین غیـر ک
ایـران وجـود نداشـته باشـد و اساسـاً همـه ی دیگری هـا بـه رغـم تفاوت هـای هویتـی، 
بـه دلیـل پیـروی کـردن از مذهـب رسـمی کشـوری، به صورت یـک دیگری بالقوه که 

بـه حاکمیـت نزدیکتـر اسـت، در نظـر گرفتـه شـوند. 

»مـا تـو ایرانیـم ولـی تـو کشـورهای دیگـه هـم بگیـم مـن کـردم همـه یه جـور دیگه ای 
بهـت نـگاه میکنـن. بگـم مـن کـردم خیلـی احترامـم بیشـتر از اینـه کـه بگـم ایرانیـم. 
خودمـم همینـو دوسـت دارم. شـاید اگـه تـو یـه کشـور دیگـه یـا تـو یـه شـرایط دیگـه 
بـودم داسـتان فـرق میکـرد. ولـی االن واقعـأ فکـر می کنـم از لـج اینـا اصـأ دوسـت 

نـدارم بگـم ایرانیـم.« )مـرد: 2۷ سـاله(

ولـی  میشـیم.  فقیرتـر  عـده  یـه  میـاد،  پیـش  کرونـا  همیـن  مثـل  کـه  اتفاقـی  »هـر 
بـا  یـه دورانـی میتونسـتم  یـه عـده دارن پولدارتـر میشـن. مـن  همزمـان میبینیـم 
پـول یـه روز کارم ۷ کیلـو گوشـت بخـرم. ولـی االن بـه زور یـک کیلـو هـم میتونـم 
بخـرم. خـب آدم افسـرده میشـه. معلومـه کـه تـو ایـن شـرایط از ایرانـی بودنـم بـدم 
میـاد. مخصوصـاً مـا کـه تـو ایـن فضـا باالخـره اگـه حزبـی هـم نباشـیم همیشـه یـه 

)مـرد: ۳۶ سـاله( )کـردی( داریـم.«  حـس ملـی 

حـس »بـه رسـمیت شـناخته نشـدن« نیـز از جملـه مضامینـی اسـت کـه در تجـارب 
افـراد در میـدان مطالعـه بـه وفـور دیـده می شـود. ایـن مضمـون عالوه بـر زمینه های 
تاریخـی دیگـری کـه دارد، اغلـب در مواجهـه بـا قوانینـی از جملـه عـدم برخـورداری 
از حـق نامـزد شـدن در انتخابـات ریاسـت جمهوری و پسـت های سیاسـی و مدیرتـی 
کالن کشـوری اسـت. همچنیـن عـدم برخـورداری از حـق آمـوزش بـه زبـان مـادری 
و مابقـی مطالبـات فرهنگـی نیـز از جملـه زمینه هـای حـس »بـه رسـمیت شـناخته 

نشـدن« اسـت. 

»اونـا اصـأ مـا رو بـه هیچـی حسـاب نمیکنـن. مـن خـودم میدونـم کـه کردسـتان 
از لحـاظ اقتصـادی کامـأ وابسـته بـه ایرانـه و مـن خیلیـم از فرهنگشـون خوشـم 
میـاد ولـی بـاز کردسـتان رو ترجیـح میـدم بـه اونـا. مشـکل اصلـی مـن سـردمداران 
ایـن کشـورن. مشـکل مـن اینـه کـه اونـا دارن ازمـون سـوء اسـتفاده میکنـن« )زن: 

۴2 سـاله(. 
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»وقتـی کـه مـن نمیتونـم تـو ایـن کشـور هیـچ مشـارکتی داشـته باشـم چـه جـوری 
خـب  باشـم  داشـته  مشـارکت  نتونـم  کـه  هـم  وقتـی  کنـم.  افتخـار  بهـش  میتونـم 
برمیگـردم بـه خـودم و بـه چیـزای دیگـه فکـر میکنـم. بایـد ببینـم چـه جـوری میتونم 

سـاله(.   2۹ )زن:  باشـم«  مفیـد 

 بـر اسـاس یافته هـای ایـن تحقیـق، می تـوان ادعـا کـرد نتیجـه ی معنایابـی سیاسـی 
در تجـارب طبقـه ی متوسـط جدیـد و شـهری شـهر سـنندج، نوعـی آگاهـی از تمایـز 
جایگاهـی در مقایسـه بـا سـایرین در سـطح ملـی اسـت در تالقـی گاه هویـت قومـی 
و مذهبـی بـا وضعیـت اقتصـادی  و اجتماعـی ای کـه شـاخص های آن در مقدمـه و 
شـرح مسـئله تحقیـق آمـد. نتیجـه ی ایـن معنایابـی و احسـاس تمایـز و تبعیـض، 
بـر اسـاس چارچـوب نظـری تحقیـق، بحـران مشـروعیت مدیریـت سیاسـی حاکـم و 
متعاقـب آن، کشـف دوبـاره ی یـک زمینـه ی تاریخـی و اجتماعـی و هویت یابـی جدید 
موسـوم بـه »کردایتـی« اسـت. نتایـج تحلیـل تماتیـک مصاحبه هـا بـه طـور خالصـه 

در جـدول زیـر آمـده اسـت. 
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نتیجه ی تحلیل تماتیک مصاحبه ها: مکانیسم ها و پیامدهای مضامین اصلی

نتیجه گیری و جمع بندی

بـر اسـاس صورتبنـدی مسـئله ی هویـت در میـان الیـه ی ضعیـف طبقـه ی متوسـط 
خدماتـی شـهری سـنندج، در رابطـه بـا عملکـرد سـاختاری نظـام سیاسـی در حـوزه ی 
اقتصـاد و هویـت، بـه ایـن پرسـش اصلـی پرداختیـم کـه تجربه ی گـروه مورد مطالعه 
را چگونـه می تـوان بـا مفاهیـم بحـران مشـروعیت توضیـح داد و آن را بـه مسـئله ی 

هویت خواهـی پیونـد داد. 

پیونـد دادن داده هـای اولیـه ی تحقیـق بـه مضامیـن بـه دسـت آمـده از مصاحبه هـا، 
بـه صـورت خودبخـودی و بـا یـک رویکـرد عینـی امکان پذیـر نیسـت. ایـن کار تنهـا بـه 
واسـطه ی قرار دادن داده ها در چارچوب نظری تحقیق امکان پذیر اسـت و تنها به 
ایـن شـکل می تـوان بـه داده هـا معنایـی بخشـید. بحـران مشـروعیت نظـام سیاسـی 
نـزد گـروه مـورد مطالعـه در ایـن تحقیـق در بیان هـای مختلـف وجـود دارد. امـا ایـن 
چیـزی نیسـت کـه در ایـن تحقیـق کشـف شـده باشـد. چـرا کـه بـه صـورت پیشـینی 
انتخابـات  آخریـن  در  انتخاباتـی  مشـارکت  نـرخ  در  را  موضـوع  ایـن  می توانسـتیم 
برگزارشـده ی مجلـس جمهـوری اسـالمی و مـواردی از ایـن دسـت، مشـاهده کنیـم. 
ایـن پژوهـش تنهـا در پـی آن بـود کـه بحـران مشـروعیت را در رابطـه بـا مسـئله ی 
طبقـه ی  پایینـی  الیـه ی  میـان  در  آن  سیاسـی  پیامـد  و  توسـعه نیافتگی  تبعیـض، 

متوسـط شـهر سـنندج، یعنـی هویت خواهـی مـدرن، بررسـی کنـد.

در نهایـت، مضامیـن »بـه رسـمیت شـناخته نشـدن«، »بازاندیشـی هویتـی«، »حـس 
قربانـی بـودن« و »تلقـی دیگربودگـی« از جملـه مهم تریـن تِم هـای مطـرح شـده در 
میـدان مطالعـه در رابطـه بـا پرسـش اصلـی تحقیـق بودنـد کـه در پایـان ذکـر نکاتـی 

در ایـن رابطـه الزم اسـت. 

هویت خواهی جدید و متفاوت در کردستان

ایـن  تاریخـی  پیشـینه ی  از  پژوهـش، متفـاوت  ایـن  مـورد بحـث در  هویت خواهـی 
موضـوع در کردسـتان اسـت کـه جریان هـای سـنتی و برخـی احـزاب پیش آهنـگ آن 

بودنـد.

 ۵۰ دهـه ی  اواخـر  پهلـوی،  سلسـله ی  پایـان  در  کـه  راه حل هایـی  عمومـی  تأثیـر 
خورشـیدی و اوایـل دهـه ی ۶۰ در ایـران از جانـب حزب هـای اصلـی کردسـتان یعنـی 
کوملـه و دموکـرات بـرای مسـئله ی کردسـتان مطـرح شـد، اکنـون کم رنگ تـر شـده 
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»دموکراسـی  شـعار  قالـب  در  کـه  دموکـرات  حـزب  کلـی  راه حـل  ویـژه  بـه  اسـت. 
آگاهـی  در  اکنـون  می شـد،  مطـرح  کردسـتان«  بـرای  خودمختـاری  ایـران؛  بـرای 
اگرچـه  اسـت.  داده  دسـت  از  را  خـودش  جایـگاه  کردسـتان،  هویتـی  و  جمعـی 
کـه  ایـن مطلـب هسـتند  بیانگـر  بیان شـده در مصاحبه هـا هـم هنـوز  تجربه هـای 
آن هـا هـم مسـئله ی  نـزد  امـا  »ایرانـی« می پندارنـد؛  ُـردِ  ک را  عـده ای کمـاکان خـود 
ایرانـی بـودن، بیشـتر یـک تعلـق جغرافیایـی و محصـول اجبـار بـه هم نشـینی اسـت 
تـا یـک تعلـق سیاسـی و هویتـی کـه مبنایـی بـرای حضـور در دولـت ـ ملـت ایرانـی 
عمومـی  رونـدِ  کـه  اسـت  ایـن  گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  بایـد  کـه  موضوعـی  باشـد. 
بـه  طی شـده در مطالبـات و حتـی شـعارها در تظاهرات هـای خیابانـی کردسـتان، 
سـمت مطالبـه ی »چهارپارچـه کردسـتان« حرکـت کـرده اسـت. مثـأ در مجموعـه 
تظاهراتـی کـه در سـال ۹۷ و در همبسـتگی بـا کردهـای »روژآوا« انجـام می شـد، 
شـعار غالـب ایـن بـود: »روژئـاوا روژهه التـه / کردسـتان یـک والتـه«. یعنـی »شـرق 

اسـت«.  یـک سـرزمین  و کردسـتان  اسـت  کردسـتان همـان غـرب کردسـتان 

بـه شـکل تاریخـی ریشـه در آموزه هـای احـزاب کـرد  ایـن مسـئله  بـا وجـود اینکـه 
دارد، امـا نوعـی میـل بـه گـذار از ایـن تجربـه و همزمـان حمـل آن بـا خـود، در جریان 
جنبـش هویتـی موجـود در کردسـتان ایـران قابـل مشـاهده اسـت. پایـگاه اجتماعـی 
قبیلـه، عشـیره،  پیشـامدرن همچـون  یـک سـازمان  نـه  اکنـون دیگـر  ایـن مسـئله 
طایفـه، یـا یـک گـروه مسـلح وابسـته بـر مبنـای وفـاداری سـنتی بـه یـک شـخص، 
بلکـه »شـهر« و تناقضـات مـدرن ناشـی از تقسـیم کار اجتماعـی ناشـی از توسـعه 
نامتوازن و پیامدهای سیاسـی آن اسـت. به بیانی دیگر، مسـئله ی احسـاس آگاهی 
یافتن از یک سرنوشـت مشـترک و تلقی از آن، در میان طبقه ی متوسـط جدید در 
شـهر سـنندج، یک »عصبیت« در معنایی که ابن خلدون مطرح کرده بود، نیسـت. 
یعنـی بـر مبنـای یـک تعصـب پیشـامدرن گروهـی و حـس تعلـق بـه آن نیسـت؛ بلکه 
یـک آگاهـی مـدرن و تـالش بـه منظـور حفاظـت از خـود و تـرِک موقعیـت فرودسـتی 

است. 
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تصاویر باز یک فروبستگی:

 یادداشت هایی درباره ی سینمای دهه ی اخیر ایران

امید مهرگان

چکیده: سـینمای دهه ی اخیر در ایراْن بازنمایی طبقات متوسـط ایرانی به شـیوه ای 
آن  بـه  دوره  ایـن  فیلم هـای  از  بسـیاری  کـه  مضامینـی  نظـر  از  نـه  اسـت:  غریـب 
پرداختـه انـد، بلکـه شـیوه ی سـینمایی  خاصـی کـه طـی آن، فیلم هـا از پاسـخ دادن 
بـه پرسـش هایی کـه خـودِ فیلم هـا به نحـوی کم سـابقه ای توانسـته اند طـرح کننـد، 
بازمی ماننـد. ایـن شکسـت معـرف آن اسـت کـه چگونـه خـود جامعـه فاقد ابـزارِ الزم 
بـرای صورت بنـدِی راه حل هـای حقیقـی یـا گره گشـایی های رضایت بخـش بـه مسـائل 
خـودش اسـت، مسـائلی کـه از ازدواج صدمه دیـده تـا خیانـت و فقـر را دربرمی گیرد.  
ایـن نوشـتار بـا بررسـی چهـار فیلـم از سـینمای اخیـر ایـران در ارتبـاط بـا برخـی از 
نمودهـای هـای طبقـه ی متوسـط ایـران، بـه ایـن شـیوه ی سـینمایی و دشـواره هـای 

آن مـی پـردازد.

پیش زمینه ها

جنبشـی کـه از پـی انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال ۸۸ بـه پـا خاسـت و میلیون هـا 
نفـر را بـه خیابان هـا کشـاند و در ماه هـای بعـد از پایـان خشـونت بار آن جنبـش، 
اکـراِن فیلـم اصغـر فرهـادی، جدایـی نـادر از سـیمین، هـر دو، خبـر از آغـاز عصـری 
نـو در تاریـح اجتماعـی و تاریـخ سـینمای ایـران داد. فیلم هـای فرهـادی الهام بخـش 
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به سـراغ  کـه  شـد  آثـار  رشـته  یـک  خلـق  بـرای  جوان تـر  فیلمسـازان  و  همقطـاران 
نوعـی  پس ازانقـالب،  ایـران  در  بـار  نخسـتین  بـرای  رفتنـد.  مشـابهی  معضل هـای 
پرداخِت موشـکافانه، تقریباً وسـواس گونه، یا حتی جرم نگارانه  از یک سـتیز یا نزاِع 
بینافـردی یـا قانونـی، از یـک پرسـش اخالقـی، سـبب شـد مجموعـه ای از بحران هـا 
درون و بیرون خانواده مطرح شود. به طور خاص، سه پرسش در سینمای دهه ی 
۱۳۹۰ سـربرمی آورد: خیانـت، مهاجـرت یـا تـرک کشـور، و فقـر. شـیوه ی تمایز یافتـِن 
بـا موج هـای  ایـن دهـه، در قیـاس  نـه همیشـه »بدنـه «ی،  اگـر  سـینماِی جدی تـرِ، 
پیشـین در فیلم هـای رئالیسـم شـاعرانه و اجتماعـی، مرتبـط اسـت بـا شـیوه ی بیـان 
سـتیزهای طبقاتی و فقیرشـدِن فزاینده  ـــ باالخص زیر فشـار تحریم های اقتصادی 

علیـه کشـور ــــ در فـرم و گره گشـایی  های دراماتیـک، یـا به واقـع در فقـدان آنهـا.۱ 

روش شناسی

چهـار فیلمـی کـه مختصـراً بـه آن خواهـم پرداخـت از حـول و حـوش ۱۳۹۰ بدیـن 
راه حل هـای  و  و سـینمایی  دراماتیـک  آنهـا، سـتیزهای  در  انـد.  سـو سـاخته شـده 
دراماتیک شـان، چنان کـه نشـان خواهـم داد، به واسـطه ی طبقـه ی متوسـِط به طـور 

روزافـزوِن منقبض شـونده و آب رونـده تعیـن یافتـه انـد. 

طبقـه ای کـه پیوسـته دارد قـدرِت خودآیینـی اش را از دسـت می دهـد، امـا همزمـان 
یـاد گرفتـه اسـت چگونـه مسـائل و معضـالت خـودش را به شـیوه ای بیشـتر هنـری و 
وسـاطت یافته بیـان کنـد. طبقـه ی متوسـط در ایـران هـم دارد یـاد می گیـرد چگونـه 
دربـاره ی دلهره هایـش حـرف بزنـد ــــ از سکسـوآلیته و روابـط جنسـی تـا خـود تصـور 
ــــ و هـم دارد توانایـی خـود را بـرای حـل آن مسـائل از طریـق  زندگـی خوشـبخت 
روایـت نمادیـن در سـینما از دسـت می دهـد. سرشـِت پرسـش ها بـا پرسـش های 
دهه هـای پیـش متفـاوت اسـت. ایـن فیلم هـا هـم از نظـر تأکیـد بـر و هم چشـمی 
رابطـه، سـتیزهای  مسـائِل  نظـر تشـدیدِ  از  و هـم  تهـران  بـاالی  زندگـِی طبقـات  بـا 
اجتماعـی، از فیلمسـازی عصـر ماقبل فرهـادی متمایـز مـی شـوند. همـه ی این هـا 

می دهنـد. رخ  دگرگونـِی سیاسـی  بن بسـت  پسـزمینه ی  در 

ایـن فصـل چـه مفهومـی از طبقـه ی متوسـط در سـر دارد؟ همان طـور کـه رویکـردم 
را در بخـش سـوم توضیـح خواهـم داد، معیارهـای »عینـی« قابل اتکایـی برای تعیین 
این امر وجود ندارد که طبقه ی متوسط چیست و اعضای آن چگونه خود را متعلق 
بـه طبقـه ی متوسـط بازمی شناسـند، یعنـی در مقابـل طبقـه ی کارگـر و اقشـار باالیـی 
ایرانی هـای ثروتمنـد. سرشـت ذهنـی یـا سـوبژکتیو، آرزومنـد یـا مشـتاق پیشـرفت، و 
نهایتـاً سیاسـِی هـر نـوع ادعـای تعلـق بـه، یـا میـل و خواسـت بدل شـدن بـه بخشـی 
از، طبقـه ی متوسـطْ برسـازنده ی هستی شناسـی اجتماعـِی طبقـه ی متوسـط اسـت، 
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تـا آنجـا کـه همـه ی اعضـای جامعـه ی طبقاتـِی ایرانـی میـل دارند به طبقه ی متوسـط 
بـدل شـوند. ایـن جـّد و جهـدِ مـداوم، پرشکسـت و چند وجهـی   اسـت کـه بیانگرترین 
صحنـه ی نمایـش آن، بـه اعتقـاد مـن، فرهنـگ بصری اسـت، سـینما. هرچه طبقات 
میانی احسـاِس ناامنی و تزلزل بیشـتری داشـته باشـند، با حّدت و شـّدت بیشـتری 
همـه ی توجـه خـود را متمرکـز بـر لحظـه ی زوال خـود می کننـد. شـکل و فـرمِ بیـان 
ایـن حـَس ناامنـی عبـارت اسـت از ناتوانـی از یافتـِن راهـی به بیـرون از سـتیزهای 

ازپادرآورنـده ی وضعیت.

1- جدایی نادر از سیمین

نوشـتن دربـاره ی متأخرتریـن آثـار نه چندان مشـهورِ سـینمای ایـران دشـوار اسـت، 
زیـرا نوشـتار محققانـه یـا انتقـادی دربـاره ی آن چنـدان حجیـم نیسـت. بدنـه ی اصلِی 
انحصـاری روی  تمرکـزِ  بـاره معمـوالً  ایـن  و کتاب هـای عامه پسـند تر در  تحقیقـات 
نام های آشـنای دهه های اخیر به اسـتثنای اصغر فرهادی دارند: عباس کیارسـتمی، 

محسـن مخملبـاف، جعفـر پناهـی، و دیگـران. 

را  کنونـِی جدی تـر  فیلم هـای  کنـد  کمـک  می توانـد  دیـد  زاویـه ی  در  تغییـری  امـا   
در پرتـو نـوری تـازه ببینیـم، چـه از لحـاظ حساسـیت های اجتماعـی  آنهـا و چـه از 
ایـن  هـا.  حساسـیت  آن  بـه  پرداختـن  بـرای  زیباشناختی شـان  تالش هـای  منظـر 
فیلم هـا بصیرت هـای تـازه ای نسـبت  بـه جامعـه ی ایرانـی معاصـر عرضـه می کننـد از 
طریـق گنجانـدن سـتیزهای نـو و شکسـت های نـو در حل وفصـل آنهـا یـا حل وفصـل 
کسـب وکار،  یـا  بیزینـس  روابـط صدمه دیـده، سکسـوآلیته،  خیانـت،  ناقص شـان:  
مضامیـن  بـه  ارجـاع  یـا  از  اسـتفاده  شـکل  در  گاه  ناخـودآ امـر  انـگاره ی  خـودِ  یـا 
کـه  هسـتند  بـاز  تصویـری  یـا  بـاز،  پایانـی  دارای  همان قـدر  آنهـا  روانکاوانـه.۴ 
بسـیاری از آثـار پیشـیِن ستایش شـده در سـطح ملـی و بین المللـی. بـا ایـن حـال، 
سرشـِت تصویـر پایانـِی بـاز آنهـا، فقـداِن گره گشـایی های واقعـی بـه ستیزهایشـان، 
حـد  تـا  ناقص شـان،  گره گشـایِی  فصـل،  ایـن  در  بحث شـده  فیلـم  آخریـن  در  یـا، 
پایان بندی هـای شـاعرانه و غیرقطعـی در سـینماِی  رایـِج  از رسـمِ  قابل مالحظـه ای 

انـد.۵  گرفتـه  فاصلـه  ایـران  مشـهورتر 

بـه  راه  اخیـر  فیلم هـای  از  برخـی  کـه  اسـت  نهفتـه  شـیوه ای  در  اصلـی  تفـاوت 
نـوع  هـر  بـه  رسـیدن  موانـِع  معـرِّف  به لحـاظ سیاسـی،  کـه  گره گشـایی ای می برنـد 
حـل  اختـالف و سـتیز در زندگـی واقعـی ا سـت. همیـن امـر تحمیل کننـده ی شـکلی 
از ناگهانی بـودن بـر ایـن فیلم هاسـت، ناگهانی بودنـی کـه به طـور خـاص غیرقطعـی 
پایان بندی هـای چشـم نواز و  از  ایـن متفـاوت  یـا دسـت کم ناخشـنودکننده اسـت. 
به نحـوی رازورانـه ی تحقق یافتـه در سـینمای کیارستمی سـت، کـه در طعـم گیـالس 
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بـه اوج می رسـد. هرچـه باشـد، هیـچ راه واقعـی ای در کار نیسـت کـه یـا بـه پرسـش 
خودکشـی و این کـه آیـا مسـئولیِت بـدن مـن بعـد از مـرگ ام بـر عهـده ی مـن اسـت 
یـا نـه پاسـخ دهـد، و یـا پایان بنـدِی ممکنـی را عرضـه کنـد کـه در آن آشـکار خواهـد 
شـد آیـا قهرمـان می میـرد یـا نـه. درعـوض، از زمـان جدایی نادر از سـیمین فرهادی، 
بـه  بـه کار گرفتـه می شـوند به قصـد پرهیـز از موضع گیـری نسـبت  بـاز  پایان هـای 
و  مشـخص  اجتماعـِی  وضعیـت  یـک  درون  انسـانی  روابـط  در  حسـاس  مسـائِل 
انضمامـی. اگـر هـر چیـز قطعـی و نتیجه گیرانـه ای عرضـه شـده بـود، مثـالً اگـر در 
صحنـه ی پایانـی جدایـی نـادر از سـیمین روشـن شـده بـود ترمـه تصمیـم گرفتـه بـه 
کـدام یـک از والدیـن طالق گرفتـه اش بپیونـدد، هـر انتخابـی معـادل موضع گیـری 
دربرابـر یـک مسـئله ی واقعـِی اجتماعـی، اخالقـی، عاطفـی، حتـی سیاسـی می شـد: 
پیوسـتن بـه مـادرِ مایـل بـه تـرک وطـن درسـت اسـت یـا مانـدن پیـِش پـدری کـه 
بـرای حفـظ خانـواده دروغ گفتـه اسـت؟  قانع کـردن مخاطـب آسـان نخواهـد بـود، و 
فیلـم ایـن را خیلـی خـوب می دانـد، و ایـن بخشـی از آگاهـی زیباشـناختی آن و الجرم 
بخشـی از حساسـیت »روح زمانـه« اسـت. ایـن آگاهـی مرتبـط اسـت بـا امکان هـای 
بالفعـل و باورپذیـر در جامعـه بـرای حـل مسـائِل نفسـگیرش. جدایـی بـود کـه بـرای 
نخسـتین بـار صحنـه را، به لحـاظ مضمونـی و سـینمایی، مهیّـا سـاخت برای گشـودِن 

آنچـه به بهتریـن شـکل می تـوان جعبـه ی پانـدورای ایرانـی خوانـد.  

یـک طـالق قریب الوقـوع آغازگـرِ صحنـه ای اسـت کـه جدایـی نـادر از سـیمین روایـت 
خـود را بـر آن بسـط می دهـد. سـیمین )لیـال حاتمـی( کـه قصـد زندگـی در خـارج 
دارد بـا تصمیـم شـوهر خـود نـادر )پیمـان معـادی( بـرای مانـدن و مراقبـت از پـدر 
تـرک  را  دخترشـان  و  همسـر  او  حـال،  هـر  در  می شـود.  مواجـه  بیمـارش  و  پیـر 
تـا  می کنـد  اسـتخدام  پرسـتاری  نـادر  برمی گـردد.  خـود  والدیـن  پیـش  و  می کنـد 
بیـات(،  )سـاره  راضیـه  پرسـتار،  این کـه  بـه  ظـّن  بـا  او  کنـد.  رسـیدگی  پـدرش  بـه 
او  بـا  مشـاجره ای  درگیـر  مـی دزد،  پـول  خانـه  از  و  می کنـد  بدرفتـاری  پـدرش  بـا 
می شـود و او را بـه بیـرون از آپارتمـان هـل می دهـد. پرسـتار روی پله هـا می افتـد 
باقـی  می شـود.  سـقط  کودکـش  می دهـد،  نشـان مان  جلوتـر  فیلـم  چنان کـه  و، 
خبـر  راضیـه  آبسـتن بودن  از  نـادر  آیـا  کـه  می گـردد  پرسـش  ایـن  محـور  بـر  فیلـم 
نـادر  پیامـد ضربـه ی  هـم  جنیـن  سـقط  و  داشـته  خبـر  اگـر  نـه.  یـا  اسـت  داشـته 
بـوده باشـد، ممکـن اسـت بـه قتـل متهـم شـود. فیلـم، بـا صحنه هـای بسـیاری در 
بـه  را  خانـواده  دو  میـان  ناهمسـازی ها  و  اختالف هـا  از  شـماری  خانـواده،  دادگاه 
نمایـش می گـذارد و همزمـان تالش هـای مختلفـی از جانـب آنهـا بـرای حل وفصـل 
منازعـه را پیـش می کشـد. راضیـه و همسـرش حجـت )شـهاب حسـینی( خواسـتار 
نـادرِ  امـا  انـد،  به دنیا نیامده شـان  کـودک  ازدسـت دادن  به خاطـر  جبران مافـات 
ایـن  اسـت.  بـوده  آبسـتن  پرسـتار  کـه  نمی دانسـته  می گویـد  خشـمگین، مصرانـه 
در  کـه  شوهری سـت  آِن  از  اسـت،  روایـت  انکشـاف  برسـازنده ی  کـه  نهانـکاری 



307
در میانه،

در حاشیه

صحنـه ای در اوایـل فیلـم به واقـع به گـوش خـود شـنیده بـود و می دانسـت پرسـتار 
به خاطـر قتـل غیرعمـد  را  او  باعـث می شـود  نکتـه  ایـن  بـه  اذعـان  آبسـتن اسـت. 
می گویـد،  دروغ  زنـدان،  از  گریـز  بـرای  بیندازنـد.  زنـدان  بـه  به دنیا نیامـده  کـودک 
امـا نمی توانـد جلـوی دختـرش ترمـه )سـارینا فرهـادی( دروغ خـود را حفـظ کنـد. 
آنچـه بـه لحظـه ی بازشناسـی در درام معـروف اسـت، زمانـی رخ می دهـد کـه نـادر 
سـیمین  بـه  نیـز  پرسـتار  به عـالوه،  اسـت.  باخبـر  او  دروغ  از  دختـرش  درمی یابـد 
پیـش اش  سـاعت ها  تصادفـی  در  را  بچـه اش  اسـت  ممکـن  کـه  می کنـد  اعتـراف 
پاسـخ  نـزاع  ایـن  بـه  فیلـم چگونـه  باشـد.  از دسـت داده  نـادر  بـا  از مشـاجره اش 

می کنـد؟  حل وفصـل  را  شـخصیت ها  اخالقـِی  تنش هـای  چگونـه  می دهـد 

کار،  اواخـر  در  می شـوند،  روبـه رو  هـم  بـا  شـخصیت ها  و  معلـوم  همه چیـز  وقتـی 
بـه دور  سـنتی،  َحکَمیـِت  جلسـه ی  یـک  از  می کشـد  به تصویـر  را  صحنـه ای  فیلـمْ 
هیـچ  کـه  متوسـط  طبقـه ی  قهرمانـان  خود تأمل گـرِی  یـا  مـدرن  دادگاه  سـالن  از 
راه حـل واقعـی در هیـچ کـدام عرضـه نشـد. هـر دو خانـواده در خانـه ی محقرانـه ی 
پرسـتار در حضـور طلبـکاران همسـر او گردهـم می آینـد تـا دعـوا را فیصلـه دهنـد. 
تـا  بنویسـند  نـام راضیـه و حجـت  بـه  انـد کـه چکـی  توافـق کـرده  نـادر و سـیمین 
جبـران خسـران آنهـا باشـد. چـه چیـزی ایـن حل وفصـل را عقیـم می گـذارد، آن هـم 
در  سـوراخی  بـا  را  ازهم پاشـیده  پیشـاپیش  خانـواده ی  ایـن  اعضـای  کـه  به شـکلی 
پیامـد  سـوراخی  می شـوند؟  خانه شـان  روانـه ی  اتومبیل شـان  جلویـِی  شیشـه ی 
پرسـتار  اسـت.۶  خانـواده  وحـدت  بازگردانـدِن  ناممکن بـودِن  معـرف  کـه  سـنگی 
امتنـاع می کنـد از این کـه دسـت روی قـرآن بگـذارد و سـوگند بخـورد کـه مطمئـن 
بـرای  نـادر  کـه  شـرطی  همـان  یعنـی  بـوده،  او  جنیـن  سـقط  مسـبب  نـادر  اسـت 
نیسـت،  مطمئـن  راضیـه  چـون  دقیقـاً  اسـت.  گذاشـته  مصالحـه  وجـه  پرداخـِت 
حاضـر نیسـت پولـی دریافـت کنـد کـه در آن شـک و شـبهه باشـد. دریافت نکـردن 
پـول بدیـن معنی سـت کـه خانـواده ی پرسـتار قـادر نخواهنـد بـود بدهـی خـود را بـه 
چندیـن طلبـکار حاضـر در جلسـه بپردازنـد. بـاور اخالقی-دینـی او مانـع از تحقـق 

می شـود.  مصالحـه ای  هـر 

جدایی چند ماه پس از پایان یافتِن خونیِن جنبش ۱۳۸۸ به دست حکومت اکران 
شـد، جنبشـی کـه میلیون هـا نفـر را بـه خیابان هـا کشـاند. سـتیز حل وفصل نشـده ی 
آن سـال در دهه ی بعدی ادامه یافت، و همزمان بازنمایی آن سـتیز نیز به اشـکال 

وسـاطت یافته در برخی فیلم هایی که سـاخته شـد، بازنمایی شـد.

2- دوئت

میـان دو عاشـق  یـک مواجهـه  داسـتاِن   )۱۳۹۴( بم تـر، دوئـت  گامـی  یـا  کلیـد  در 
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سـال های دانشـگاه را بازمی گویـد کـه حـاال هـر دو متأهـل انـد و زندگی هـای جـدا 
دارنـد. به لطـف یـک دوسـت مشـترک، در یـک کتاب فروشـی دیـدار می کننـد، همراه 
با خودداری و احتیاط. وقتی حامد )مرتضی فرشباف( دی وی دِی یک فیلم احتماالً 
خارجـی را برمـی دارد تـا گذشته شـان را بـا هـم بـه یـاد آورنـد، فیلمـی کـه او می گویـد 
ده بـار همـراه هـم دیـده انـد، سـپیده )نـگار جواهریـان( خیلـی سـاده چیـزی به یـاد 
نمـی آورد، نـه بـه ایـن دلیـل کـه حافظـه ی بدی دارد. دیالوگی کـه از پی می آید چنین 
القـاء می کنـد کـه حامـد او را بـه دیـده ی کسـی می نگـرد کـه شـور و شـوق هنـری 
گذشـته اش را وانهـاده اسـت. حامـد خـودش آهنگسازی سـت کـه مدتـی را خـارج 
از کشـور به سـر بـرده اسـت. خاطـره ی سـپیده از یـک عشـق دوران دانشـگاه گـره 
خـورده اسـت بـه یـک خاطـره ی فرهنگـی، پیامـد نقـش بزرگـی کـه فیلم هـا در تخیـِل 
نسـل های متعاقب در ایران بعد ازانقالب بازی کرده اند.۷  با این حال، غرق شـدن 
او در یـک زندگـِی تهـی از اشـتیاق های واال )حامـد: »تعجـب نمی کنـم اگـه بگـی دو 
تـا بچـه هـم داری«( ارتباط پیدا کـردن به میانجـی فرهنـگ را بـرای او حتـی سـخت تر 
هـم کـرده اسـت. در هـر حـال، از چشـم انداز فیلـم، یـک گذشـته ی مشـترک، یـک 
عشـق ازدسـت رفته، بایـد بـه محصولـی فرهنگـی توسـل جویـد اگـر کـه قـرار اسـت 
مختصـراً جـان دوبـاره پیـدا کنـد. ایـن صحنـه در یکـی از انبـوه شـهرکتاب هایی اتفاق 
می افتد که از اوایل دهه ی هشـتاد در تهران سربرداشـتند: کتابفروشـی های بزرگی 
کـه شـهرداری ها بـه راه انداختنـد و طیفـی از محصـوالت فرهنگـی و دیگـر اجنـاس 

طبقه  متوسـطی عرضـه می کننـد. 

از  یـک سـی دی   فیلـم  گمشده شـان،  اشـباِح عشـق  احضـارِ  بـرای  دوم  تالشـی  در 
موسـیقی سـاخته ی خـود حامـد را در اختیـار سـپیده می گـذارد. تـازه بعـد از آن کـه 
زن بـه کار حامـد گـوش می دهـد مواجهـه ی دوبـاره ی میـان آن دو رفتـه رفتـه شـکل 
می گیـرد و اثرگـذار می شـود. امـا ایـن مواجهـه ای نـه تنهـا میـان دو عاشـِق گذشـته 
بلکـه، به نحـوی دراماتیک تـر، میـان همسران شـان اسـت، همسـرانی کـه به خاطـر 
دیـدار آن دو متحمـل حـِس ناامنـی عاطفـی شـده انـد و مجبـور بـه این کـه همزمـان 
نشـان  سـردی  سـپیده  کم کـم  کننـد.  تأمـل  نیـز  خودشـان  زناشـویی  زندگـی  بـر 
می دهـد و در خـود فرومـی رود تـا جایـی کـه شـوهرش )علـی مصفّـا(، مـردی آرام و 

نمی نشـیند.  آرام  و  او می شـود  خویشـتن دار، متوجـه حـال 

شـوهر  بـه  و  می کنـد  مقاومـت  ناروشـن  به دالیلـی  درام  مرکـزِی  زِن  شـخصیِت 
مصـرّ و تـا کنـون تـودارش نمی گویـد چـرا تغییـر احـوال داده اسـت یـا بـا او سـردی 
می کنـد. شـوهر واقعـاً به دنبـال راه هایی سـت تـا ازدواِج متزلزل شده شـان را بهبـود 
ببخشـد، امـا واجـد ابـزار و زبـاِن الزم نیسـت تـا همسـرش را ترغیـب کنـد کـه حـرف 
دل خـود را بزنـد. امتنـاع سـپیده از حـرف زدن بـر سراسـر فیلـم سـایه می افکنـد. 
او از شـوهرش فاصلـه می گیـرد، پاسـخی بـه اشـتیاق او بـرای دانسـتن نمی دهـد، 
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یـا بـه قـول شـوهرش: »االن داری دربـاره ی چـی فکـر می کنـی؟« پاسـخ زن؟ »تـو 
داری بـه چـی فکـر می کنـی؟« مسـلماً شـوهر دارد بـه مـردی فکـر می کنـد کـه از 
گذشـته ی همسـرش سـربرآورده و ازدواج نوپایشـان را در تنگنا گذاشـته اسـت. اما 
حسـادت شـوهر به همـراه اسـتیصال او در یافتـن راهـی بـرای نزدیک شـدن بـه زن، 
شـکِل معـذِّب یـک پرسـش بنیادین تـر بـه خـود می گیـرد: »می خـوام بفهمـم چـی 
تـوی سـرته کـه از اول ازدواج مـون از مـن قایـم کـرده  ای«. نفـِس طـرح پرسشـی تـا 
ایـن حـد تعیین کننـده از یـک زْن نشـان از حسـاس ترین جنبـه ی فرهنـگ بصـری 
ایـران دارد: زن چـه می خواهـد؟ آیـا می خواهـد او را تـرک کنـد و بخـتِ  زنده کـردن 
بـر شـور و شـوق درکنـار حامـد را در آغـوش کشـد؟  اسـتوار  یـک زندگـِی اصیل تـرِ 
کارِ ایـن دو ازدواِج جـدا کـه تصادفـاُ امـا عمیقـاً متأثـر از احیـای ظاهـرِی یـک عشـق 
قدیمـی شـده، بـه کجـا خواهـد کشـید؟ دوئـت در پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش ها 

وامی مانـد.

حامـد بـه همسـرش نیکـو )هدیـه تهرانـی( و سـپیده اطمینـان می دهـد کـه از ایـن 
خاطـره ی رابطـه ی گذشته شـان عبـور کـرده اسـت. سـپیده هـم چنیـن چیـزی القـا 
می کند. اما این حرف سـبب رضایت و شـادی هیچ کدام از دو زوج نمی شـود زیرا، 
درواقـع، مغاکـی در زندگی هایشـان دهـان گشـوده اسـت. فیلـم بـا صحنـه ی خانـه ی 
حامـد و نیکـو بـه پایـان می رسـد کـه در صحنه هـای آغازین داشـت نوسـازی  می شـد؛ 
تصاویری از نشتی های مشمئزکننده ای روی سقف و دیوارها می بینیم، استعاره ای 
بصـری کـه بناسـت نشـان دهـد ایـن زندگـی جدیـد در ورای عشـق سـال های جوانـی 

نتوانسـته اسـت سـرپا بماند.

دوئـت نظیـر بسـیاری دیگـر از فیلم هـای دهـه ی گذشـته کـه صحنه هایـی از زندگـی 
طبقه متوسـطِی بحـران زده را بـه تصویـر می کشـند، از پایانـی بـاز اسـتفاده می کنـد 
ایـن  اسـت.  نهـاده  پیـش  کـه  سـتیزی  حل وفصـل  در  خـود  ناکامـی  جبـران  بـرای 
تصمیـم صرفـاً یـک انتخـاب سـینمایی بـاب روز نیسـت. ریشـه در فقـدان آن زبانـی 
دارد کـه قـادر باشـد صورت بنـدی ای باورپذیـر به دسـت دهـد از میـل شـخصیت ها 

و این کـه چگونـه بـر موانـع تحقـق میـل خـود چیـره می شـوند.

متفـاوت  بسـیار  صحنه پـردازی ای  دل  در  امـا  مشـابه  مضمونـی  برقـص:  مـن  بـا 
)علـی  اسـت. قهرمـان داسـتان، جهـان  کار  برقـص )۱۳۹۷( در  بـا مـن  در جهـان، 
مصفـا(، در جمـع دوسـتان نزدیـک قدیمـی اش کـه در ویـالی چشـم نواز او در خـارج 
از شـهر بـرای جشـن تولـد او گـرد آمـده انـد، بنـا بـه تشـخیص بـه سـرطان مبتـال 
شـده و در انتظـار مرگـی قریب الوقـوع اسـت. سرگشـتگِی وجـودِی آخریـن روزهـای 
او در تضـاد بـا جهـان دل انگیـز و شـبانی ای اسـت کـه صحنـه ی فیلـم را می سـازد، 
صحنه پـردازی ای سراسـر آشـنا بـرای مخاطـب ایرانـی: شـمال. مکانـی کـه طبقـه ی 
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متوسـط از بعـد از انقـالب ۵۷ چـه در زندگـی واقعـی و چـه روی پـرده بـه آنجـا پنـاه 
بـرده اسـت تـا دمـی از نفس تنگـی و تنگنـای زندگـی شـهری بیاسـاید.

بعد ازایـن،  و عشـاق  زوج هـا  از جملـه  قدیمـی،  دوسـتان  شـادکامانه ی  گردهمایـی 
را  گذشـته  التیام نیافتـه ی  زخم هـای  و  سـتیز ها، سـوءتفاهم ها،  تنش هـا،  بـه زودی 
عیـان می سـازد. به طـور خـاص، یـک شـخصیت زن بسـیاری از ویژگی هـای معمـوِل 
او  را در خـود خالصـه کـرده اسـت:  همسـر  تهرانـِی خوش بـاش  طبقـه ی متوسـط 
مـردی متمـول اسـت و خـودش شـیفته ی سـریال های عاشـقانه ی کـره ای و ترکـی. 
دفترچه یادداشـتی دارد بـرای ثبـت جمـالت قصـار و نکته های بامعنای سـریال هایی 
ناهیـد  اینسـتاگرام،  بـا وسـواس تماشـا می کنـد. سـیمایی سـاده دل و مفتـون  کـه 
نـدارد نظـر خـود  بـر قضـا یگانـه مهمانـی اسـت کـه باکـی  )هانیـه توسـلی( دسـت 
به نحـوی خودانگیختـه حقایـق  ترتیـب  بدیـن  و  آورد  زبـان  بـه  را دربـاره ی دیگـران 
رشـته  یـک  او،  معصومانـه ی  رک گویی هـای  پـی  از  بگویـد.  همـگان  بـه  را  سـخت 
صحنه هـای اسـتوار بـر تأمل درنفـس بـه وجـود می آیـد کـه در آن موضوعاتـی چـون 
دوسـتی، خیانـت، ازدواج، عشـق درقالـب دیالوگ هـای دونفـره طـرح می شـود. امـا 
در دل همـه ی این هـا تهدیـد مـرگ نهفتـه اسـت کـه جهـان بـا آن دسـت به گریبان 

اسـت.

یـا  بیمـاری،  ضعـف،  لحظـات  از  نشـانی  می شـود؟  ظاهـر  فیلـم  در  چگونـه  مـرگ 
تکیدگـی در فیلـم نیسـت. جهـان، در حـال و هوایـی ماخولیایـی در سراسـر فیلـم، 
بایـد  باقـی می مانـد در حلقـه ی دوسـتانی کـه درمی یابـد  بـا ظاهـری سـالم  مـردی 
مـرگ  مـا  اوینـد.  زندگـی  دارایـِی  حیاتی تریـن  زیـرا  شـمارد،  غنیمـت  را  وجودشـان 
و  را می بینیـم،  سـالخورده  یـک همسـایه ی  تدفیـن  مراسـم  تنهـا  نمی بینیـم،  را  او 
درام هـم در صحنـه ای بـه پایـان می رسـد کـه همگـی بـر گـرد آتشـی در پسـزمینه ی 
آواز می خواننـد و می رقصنـد. راه حلـی  انـد و دارنـد  چشـم اندازی دلربـا حلقـه زده 
از همزیسـتِی  تابلویی سـت  بـرای سـتیز و گـره خـود به دسـت می دهـد،  کـه فیلـم 
دوسـتانه، جایـی کـه به سـادگی بـر تـرس از مـرگ غلبـه می شـود و آوای موسـیقی، 
تهدیـد زوال را در خـود فـرو می بـرد. درسـت اسـت، دیـده ایـم چگونـه احساسـات 
آزارنـده و گره هـای عاطفـی میـان شـخصیت ها، بیـن عشـاق، دو دوسـت، دختـر و 
پـدرش )خـود جهـان(، تازه عـروس  و دامـاد، تـا حـد و حـدودی به لطـف شـکیبایی، 
صرفـاً  فیصله هـا  ایـن  حـال،   ایـن  بـا  می یابنـد،  فیصلـه  همدلـی  و  گوش سـپردن، 

به خاطـر حضـور مـرگ در افـق دسـت می دهنـد.

و  خواسـتنی  را  زندگـی  سـویه های  همـه ی  کـه  واقعیتـی  به عنـوان  مـرگ  ایـن  امـا 
بـاارزش جلـوه می دهـد واقعـاً حضـوری در فیلـم نـدارد، مگـر درقالـب یـک صحنـه ی 
نفسـگیرِ اقـدام بـه خودکشـی و نیـز صحنـه ی رؤیـای خنـده دار بعـد از آن کـه جهـان 
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را حلق آویـز از درختـی می بینیـم بـا همراهـِی سـه مطـرِب نشسـته بـر شـاخه ی همان 
درخـت و سـرگرم نواختـن یـک آهنـِگ هجوآمیـز. متـن آهنـگ ایـن توصیـه ی رایـج 
توصیـه ای  کـرد،  ورزش  بایـد  سـالم  زندگـی  داشـتن  بـرای  کـه  می انـدازد  را دسـت 
مرگـی  انتظـار  در  حـال  ایـن  بـا  و  اسـت  کـرده  رعایـت  عمـرش  همـه ی  جهـان  کـه 
زودهنـگام اسـت. ایـن صحنـه ی دلخـراِش خفگـی به دسـت خـود و سـپس تمسـخرِ 
دلربـای  ایـن چشـم انداز  میانـه ی  در  هـم  آن  می کنـد،  فیلـم  در  کاری  چـه  مـردن 

شـورانگیز؟

نواختـن  از  الیی هایـی  یـا  اینسـتر ت ها  بـا  جابجـا  کـه  را،  فیلـم  خـود  صحنـه  ایـن 
یـک گـروه کوآرتـت زهـی نقطه گـذاری شـده، دسـتمایه ی نقیضه پـردازی می سـازد. 
تصویرسـازِی کارت پسـتالی از نوازندگانـی کـه مـرِگ درراهِ جهـان را همراهـی می کننـد 
یـا شـاید به اسـتقبالش می رونـد، تطابقـی دارد بـا مطربـان شاخه نشـینی کـه بـرای 
جهـاِن حلق آویـز می نوازنـد. ایـن مضاعف سـازِی پارودیـِک فـرم و سـاختارِ فیلـم در 
یکـی از لحظاتـش بـه آن آگاهـی ای می بخشـد نسـبت بـه بیهودگـِی هـر تالشـی از 
زندگـی.  بـه  شـاد  آری گفتـِن  درقالـب  مـرگ  پرسـش  حل کـردن  بـرای  فیلـم  جانـب 
ایـن آری گفتـن یـا تصدیقی سـت کـه طبقـه ی متوسـط یـاد گرفتـه بـه آن تـن دهـد 
به عنـوان آخریـن پناهـگاه از شـرّ نیروهـای سـرکوب گری کـه بـر زندگـی اش در شـهر 

حکمرواسـت.  

ـــ نظیـر جدایـی نـادر از سـیمین، همچنین  خانـه ای به لحـاظ بصـری درحال فروپاشـیـ 
ــــ و  فروشـنده ی فرهـادی )۱۳۹۴(، بی خـود  و بی جهـت عبدالرضـا کاهانـی )۱۳۹۱( 
طبیعـت به عنـوان پناهـگاه، یـادآور دسـتاورد شـاعرانه ی اصلـی عباس کیارسـتمی در 
فیلم هـای اولیـه اش ــــ برسـازنده ی عناصـرِ درک از خـود یـا خودفهمـِی یـک جامعـه ی 

بی قـرار، به لحـاظ  اقتصـادی تضعیف شـده و به لحـاظ سیاسـی بهـت زده اسـت.

3- طال

گرایـش هـای طبقـه ی متوسـط: طبقـه ی متوسـط را بـا ویژگی هـای رقیـِب متعـددی 
توصیـف کـرده انـد، از جملـه گرایش هـای فرهنگـی آن.  

 بـرای بسـیاری، ایـن »طبقـه یـک حالـت ذهنـی  اسـت. به جـای حسـاب بانکـی یـا 
رزومـه ی کاری، طبقـه به میانجـی ترکیبـی از امیـال و اشـتیاق ها و رویکردهـا خـود را 

نشـان می دهـد؛ یـا هنجارهـای رفتـاری، ترجیح هـا، و سـلیقه ها«.  

نیازهـای  از ظاهـر خـود، سـازمان دهنده ی  گاه  آ طبقـه ی متوسـط، طبقـه ای اسـت 
خـود به شـیوه ای کـه هـم خـوراک مـادی پیـدا کنـد و هـم معنـوی. در جسـتجوی آن 
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لـذت   بازنمایی هـای خـود  از  آورد،  به دسـت  در جامعـه  را  کـه تصویـر خـود  اسـت 
انتخـاب.  آزادِی  دسـت کم  اسـت،  آزای  خواهـان  ببـرد. 

ً  مقوله ای عینی یا مقوله ای مربوط به واقعیت عینی نیست،  طبقه ی متوسط صرفا
یعنـی، توصیفـی کـه ایـن مفهـوم قـرار اسـت از شـیوه های به هم پیوسـتن و مـراوده ی 
افـراد، گروه هـا، شـرکت ها، احـزاب بـا یکدیگـر بـرای بازتولیـدِ هسـتی اجتماعی شـان 
به دسـت دهـد، برکنـار از عناصـر سـوبژکتیو و ذهنـی نیسـت. اختالف هـای نظـری 
گسـترده در تعریـف طبقـه ی متوسـط چـه در گفتـار محققانـه و دانشـگاهی چـه در 
گفتـار سیاسـی نشـان می دهـد کـه برخـالف دو قطـب دیگـرِ شـکل گیرِی جامعـه ی 
طبقاتـی، طبقـه ی کارگـر و مالـکان کالِن ابـزار تولیـد، امـر سـوبژکتیوْ یـک مقولـه ی 

برسـازنده ی عنصـر کلیـدی در مفهـوم طبقـه ی متوسـط اسـت. 

 دلیـل ایـن امـر بی ربـط نیسـت بـه مأموریـِت فرهنگـی ای کـه تاریخـاً بـه ایـن طبقـه  
طبقـه ی  نیمه افسـانه ای.  چـه  باشـد  واقعـی  چـه  حـال  اسـت،  شـده  داده  نسـبت 
به حکـم  افـراد  میـان  مدیریتـی  حرفـه ای-  اساسـاً  پیونـد  یـک  به عنـوان  متوسـط، 
دانـش و مهارت هـای فنی شـان، طبیعتـاً واجـد توانایـِی بهتـری در رفتـار بـا کلمـات، 
بـا  اسـت  کامـل  تطابـق  در  کـه  نکتـه ای  ا سـت،  کنایـی  طنـز  و  رسـانه ها،  تصاویـر، 

بـرای تعییـن چیسـتِی طبقـه ی متوسـط. معیارهـای مـردد موجـود 

سـینمای ایـران در دهـه ی گذشـته، نشـان دهنده ی تالش هـای پرشـوری افـراد بـوده 
متوسـطِی  طبقـه ی  جایـگاهِ  یـا حفـِظ  متوسـط  بـه طبقـه ی  بدل شـدن  بـرای  اسـت 
ذهنـی یـا موعـود خـود. اگـر ایـن گـزاره را به عنـوان گرایشـی واقعـی در سـینمای ایران 
مانعـی  یـا  غالـب  فقیر شـدن، معـرف مضمـون  تهی دست شـدن،  گاه  آن  بپذیریـم، 

اسـت کـه غلبـه بـر آن به مثابـه بزرگ تریـن شـور و شـوِق قهرمانـان سـربرمی آورد.

بورژوایـی در  ابتکارعمـل  تبدیـِل هسـته ی  از  اسـت  نمونـه ی خوبـی   طـال )۱۳۹۷( 
کامـالً  و  سـاده  فیلـمْ  فـرض  و  بسـتر  خـود.  اصلـی  مضمـون  بـه  مدنـی  جامعـه ی 
آن:  از  پیـش  دهـه ی  »کارآفرینانـه «ی  توصیه هـای  بـا  سـازگار  اسـت،  امروزیـن 
تصمیـم  می برنـد،  به سـر  عمرشـان  سـی  و  بیسـت  دهـه ی  در  کـه  تهرانـی  چهـار 
یـک  اندازنـد،  بـه راه  تهـران  مرکزشـهر  در  کسـب وکاری  یـا  بیزینـس  می گیرنـد 
یـا می شـود  پاییـن،  بـه طبقـه ی متوسـط  نفـر  سوپ فروشـی جمع و جـور. هـر چهـار 
یـک  پـدرش صاحـب  کـه  از یکی شـان  به غیـر  تعلـق دارنـد،  گفـت خرده بـورژوازی، 

اسـت.  صرافـی 

دنبـال  ایده شـان  تحقـق  به سـوی  را  نفـر  چهـار  ایـن  قدم هـای  صبورانـه  فیلـم، 
می کنـد: مذاکـره بـرای اجـاره ی مغـازه، مشـورت بـا یـک دوسـت طـراح بـرای نوسـازی 
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یـک سرآشـپز، و متقاعد کـردن  بـا  آشـپزی و سـرو غـذا، صحبـت  لـوازم  آن، خریـد 
بـازرس بهداشـت بـرای صـدور پروانـه )احتمـاالً ازطریـق رشـوه(. امـا آنچـه دربـه در 
به دنبـال آننـد پـول یـا سـرمایه ی اولیـه  اسـت، و نحـوه  ای کـه پـول را جـور می کننـد، 
یـک دوسـت  به کمـک  بانکـی  وام  گرفتـن  بـرای  آن کـه تالش شـان  از  پـس  آن هـم 
خانواده هایشـان،  بـا  سـتیز  و  تنـش  از  مسـیری  در  را  آنهـا  می رسـد،  بن بسـت  بـه 

قـرار می دهـد.  یکدیگـر  بـا  و  پلیـس،  طلبـکاران، 

بـه  بنـا  دنبـال می کنـد.  را  گـروه  افـراد  از  نفـر  دو  خـاص، سرنوشـت  به طـور  فیلـم 
به دسـت  اسـت  قـرار  کـه  پولـی  نامـزدش،  بـه  جواهریـان(  )نـگار  دریـا  پیشـنهاد 
نگـه داشـته  پـدر دریـا در گاوصنـدوق خـود  کـه  ا سـت: دالر،  ارز خارجـی  آوردنـد، 
اسـت، ظاهـراً به طـور غیرقانونـی و در نتیجـه ی معامـالت مشـکوک و نامشـروع در 
دفتـر کوچـک خـود. به لحـاظ اخالقـی، ایـن کار کـم و بیـش موجـه به نظـر می رسـد، 
زیـرا هـر چـه باشـد، به قـول دریـا، ایـن »پـول او« هـم اسـت، زیـرا خـود را میـراث دار 
می کنـد  پیشـنهاد  سـیدی(  )هومـن  منصـور  خـود  معشـوق  بـه  می دانـد.  پـدرش 

کنـد. عملـی  را  نقشـه 

در  اتفاقـی  چـه  نمی بینیـم  مـا  می دهـد.  رخ  جـا  همیـن  داسـتان  فیلـم    چرخـش 
سرنوشـت  هسـت  هرچـه  امـا  می افتـد،  گاوصنـدوق،  محـل  صرافـی،  زیرزمیـن 
همـه ی افـراد درگیـر را رقـم می زنـد. گفتـه می شـود پـدر دریـا در آن زیرزمیـن دچـار 
بیشـتری  بسـیار  پـوِل  کـه منصـور  بعدتـر درمی یابیـم  و  مرگبـار می شـود  سـکته ای 
بـرای  بـود  کـرده  پیشـنهاد  دریـا  آنچـه  از  بیشـتر  اسـت؛  برداشـته  گاوصنـدوق  از 
چـرا  بـردارد.  نوپاشـان  بـرای کسـب وکار  دوستان شـان  و سـهم  بدهی هـا  پرداخـت 
منصـور ایـن کار را می کنـد و بعـد هـم ماجـرا را از نامـزد خـود مخفـی نگـه مـی دارد؟  
چـون می خواهـد هزینـه ی عمـل جراحـی ای را بپـردازد کـه بـرادرزاده ی بیمـار او طـال 

دارد. نیـاز  مرتضـوی(  )فاطمـه 

پلیـس وارد ماجـرا می  شـود، امـا دریـای ترسـیده، ماتـم زده و مورد خیانت واقع شـده 
می گذارد منصور، برادر منصور، و طال پول را برای خودشان نگه دارند، و کمک شان 
زیـرا  مورد خیانت واقع شـده  او  شـوند.  خـارج  کشـور  از  غیرقانونـی  به طـور  می کنـد 
تـازه درون اتومبیـل و دقایقـی پیـش از عزیمـت منصـور به همـراه طـال بـود کـه دریـا 
بـا دیـدن سـاک منصـور پـی می بـرد او همـه ی دالرهـای پـدرش را دزدیـده اسـت. 
بـه منصـور می دهـد و  هرچنـد بهـت زده و دل شکسـته اسـت، دریـا همـه چیـز را 
می گـذارد بـرود. صحنه هـای پایانـْی روایـِت سرنوشـِت جگرسـوز و آشـناِی مهاجـران 
غیرقانونی سـت کـه از مسـیرهای طاقت فرسـای جنگلـی و کوهسـتانی راهـی ترکیـه 
و اروپـا می شـوند. در مواجهـه بـا دو قاچاقچـی شـرور، منصـور جـان خـود را فـدای 
کمـک بـه طـال و پـدر طـال می کنـد تـا آن دو سـرانجام بتواننـد از مهلکـه بگریزنـد. در 
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نمایـی از دیـد او، بوته هـای جلـوی صورتـش را می بینیـم در حالـی کـه چشـم هایش 
کسـب وکار  موفقیـِت  از  مـا  بـه  آخـر  کوتـاه  صحنـه ی  می شـوند.  بسـته  آرامـی  بـه 
می گویـد: سـه دوسـت یـک سوپ فروشـیِ  پررونـق را می گرداننـد. در نمـای پایانـی، 
بـه چشـمان  چشـمان دریـا به سـمت دوربیـن می چرخـد، شـاید همچـون پاسـخی 

معشـوقش. بسته شـونده ی 

آیـا ایـن یـک پایان بنـدی  بسـته و به سرانجام رسـیده اسـت، و از ایـن حیـث متفـاوت 
بـا سـه فیلـم دیگـری کـه بـه آنهـا پرداختیـم؟  ممکـن اسـت چنیـن بـه نظـر برسـد، 
خانـواده ،  اسـت:  شـده  رهـا  حل ناشـده  کـه  می مانـد  باقـی  فیلـم  در  عنصـری  امـا 
یعنـی، پـدر مـرده ی دریـا، و مـادر و پدربـزرگ ماتـم زده اش. بـرای درک ایـن جنبـه،  
بایـد ببینیـم چـه چیـزی مانـِع تحقـق آن به اصطـالح لحظـه ی حقیقـت در رابطـه ی 

خانـواده اش می شـود. بـا  دریـا 

اقتصـادِی  و  کارآفرینانـه  روحیـه ی  کـه  ایـده  ایـن  ردکـردِن  اقتصـادی،  شکسـت 
ریزش به پاییـن )trickle-down( همـه را نجـات خواهـد داد، مضمـون مرکزِی فیلم 

برمی سـازد. را 

یـا  مدنـی  و  خانوادگـی  سـتیزهای  حل وفصـل  کار  هیـچ  بـه  پلیـس  و  قاضـی   
سـازوکارهای  دیگـر  و  قانـون  کـه  همان طـور  درسـت  نمی آینـد،  قرارداد محـور 
گذاشـت.  دسـت خالی  را  سـیمین  از  نـادر  جدایـی  خانواده هـای  مدنـْی  جامعـه ی 
دوسـتی نیـز پردردسـرتر از آن از آب درمی آیـد کـه بنیانـی واقعـی بـرای بقـا باشـد. 
به عـالوه، هرچنـد عشـق دریـا بـه منصـور واقعـی و اثرگـذار اسـت، ایـن واقعیـت کـه 
مصائـب همـه در فیلـم پیامـد پیشـنهادهای معیـوب او بـوده، جنبـه ای مسـئله دار 
بـه عشـق او اضافـه می کنـد. چـرا او بـه هشـدارهای پیاپـی منصـور نسـبت به عواقـب 
نقشـه های او گـوش نکـرد؟  آیـا دریـا نیـز دچـار ایـن خودفریبـی نبـود کـه می تواننـد 

اندازنـد؟ راه  بـه  روابـط کافـی  و  بـدون سـرمایه  کسـب وکاری موفـق 

عشـق او بـه منصـور، و واپسـین عمـِل سـخاوت مندانه اش، گرچـه آلـوده بـه تردیـد 
ً  بنیانـی بـرای یـک پایان بنـدِی قطعـی فراهـم می کنـد، کنشـی جبران گـر  بـوده، نهایتـا
به غایـت  حالتـی  درقالـب  را  متضـاد  نیـروی  دو  توانسـته  درام  رسـتگارکننده.  و 
امـا  اسـت،  مسـئله دار  دریـا  عشـق  عشـق.  و  بیزینـس  درآمیـزد:  هـم  بـا  شـکننده 
موفـق می شـود کل وضعیـت را نجـات دهـد. ایـن به واقـع وضعیتـی بـود کـه خـود 
او بـا تخطـی از هنجارهـای اخالفـی و خانوادگـی خلـق کـرده بـود، و حـاال آن را بـا 
بـا دوسـتان- شـریکان  او حتـی  اسـت.  داده  نجـات  قانونـی  از هنجارهـای  تخطـی 
خـود آشـتی می کنـد از ایـن طریـق کـه از پـول پـدرش بـرای پرداختـن بدهـی اش بـه 

می کنـد. اسـتفاده  آنهـا 
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اسـت،  خانـواده اش  ازدسـت دادن  بپـردازد  شـده  مجبـور  کـه  بهایـی  باالتریـن  امـا 
مـادر  از سرنوشـت  چیـزی  فیلـم  اسـت.  کـرده  مشـارکت  پـدرش  نابـودِی  در  زیـرا 
گویـد.  نمـی  شـده،  قربانـی دسیسـه ای  پسـرش  بـود  بـرده  ظـن  کـه  پدربزرگـش  و 
رسـتوران رؤیایـی سـرانجام بـه راه می افتـد، در غیـاِب منصـور و طـال، و بـا ایـن حـال 
یعنـی  ایرانـی،  جامعـه ی  از  کلیـدی  عنصـر  یـک  دل  در  نهفتـه  سـتیزِ  و  گـره  طـال 
خانـواده، را آشـکارا نگشـوده و حل نشـده رهـا می کنـد، چـه بسـا آن را بـه تصویـری 
بـاز بـدل می سـازد، یـا شـاید هـم یـک ناتصویـرِ بـاز. بنـا بـه صحنه هـای قبلـی فیلـم 
ایـن  نیـاورد.  دنیـا  بـه  را  بچـه   گرفـت  تصمیـم  و  شـد  آبسـتن  دریـا  کـه  می دانیـم 
گاه سـاخت،  موضـوع را همچـون رازی نگـه داشـت و فقـط یکـی از دوسـتانش را آ
درواقـع یکـی از چهـار شـریک کسـب وکارش. بنابرایـن، صحنـه ی پایانـی حـاوِی هیـچ 
نـوع اسـتعاره ای از یـک شـروع نـو نیسـت، یعنـی مثـالً نـوزادی را کـه شـاید فرزنـد 
او و منصـور باشـد و دنیایشـان را روشـنایی بخشـد، به تصویـر نمی کشـد. فیلـم از 
قدم گذاشـتن بـه آن مسـیر پرهیـز دارد و در همـان حـال نشـان می دهـد کـه طـال و 
ً  زندگـی ای نـو در  پـدرش، یعنـی دغدغـه ی اصلـی منصـور در سراسـر فیلـم، احتمـاال
آن سـوی اقیانـوس هـا خواهنـد داشـت. مـا چیـزی از سرنوشت شـان درنمی یابیـم. 
فقـط می دانیـم نجـات آنهـا تـا چـه پایـه بـرای منصـور طاقت فرسـا و ویرانگـر بـوده 
اسـت. شـاید ایـن اشـاره ی ضمنـِی فیلـم بـه بنیانـی بـرای همبسـتگی در ورای شـور 
و شـوق همـگان بـرای پـروژه ای کارآفرینانـه باشـد. جـز این کـه در ایـران امـروز جـای 

بـرای آن نیسـت. چنـدان 

خـودِ  می شـود،  نجـات داده  شـده،  حل وفصـل    ً کامـال و    ً حقیقتـا طـال  در  آنچـه 
از  بی بهـره  نـه  و  خوش سـلیقه،  محقـر،  کسـب وکاری  ا سـت،  سوپ فروشـی 
فرهنـگ. آیـا ایـن پیـروزِی روحیـه ی کارآفرینانـه درورای خانـواده و پدرساالری سـت؟  
نهـادی قدرتمنـْد حل شـده در  به مثابـه ی  را  پـس طـال خانـواده  باشـد،  اگـر چنیـن 
بیزینـس می بینـد، تابلویـی کـه در تصاویـر متحـرک ایرانـی چنـدان ناآشـنا نیسـت. 
نمایـش  از  مـورد  بی شـمار  نظیـر  می شـود،   ظاهـر  سـینما  در  خانـواده  کـه  آنجـا 
حـرص و طمـع سـرمایه دارانه ای کـه معمـوالً اراده ای اخالقـی بـر آن چیـره می شـود،  
فیلم هـا معمـوالً گرایـش دارنـد یـا خانـواده را نجـات دهنـد یـا زمانـی کـه به نحـوی 
کننـد. بـر داغ خانـواده سـوگواری  و »مادی گرایـی« می افتـد،  پـول  بـه دام  تراژیـک 

ضعیف نگه داشته شـده  متوسـِط  طبقـه ی  بهـروزی  بـرای  مقـّدر  بهـای  خانـواده  آیـا 
اسـت؟  در مقالـه ای اخیـر در گاردیـن، منـش و اخالقیـات غالـب، یـا فقـدان آن، در 
سـینمای »بدنـه اصلـِی« دهـه ی نـود چنیـن توصیـف شـده اسـت: »مـردان ثروتمنـد 
در ایـن فیلم هـا خیلـی زود درمی یابنـد کـه می تواننـد همـه چیـز را بخرنـد ــــ آدم هـا، 
شـرافت، خانـواده، و باالخـص عشـق. زنـان زیبـا نیـز همیـن را درمی یابنـد، همچنیـن 

این کـه می تواننـد زیبایی شـان را بـا پـول تاخـت بزننـد«. 
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 کمتـر کسـی کـه سـاکن ایـران اسـت، منکـر ایـن منـش حاکـم بـر جامعـه ی مدنـی 
اسـت و بسـیاری شـاهد انکشـاف آن بـر پـرده ی سـینما انـد. مشـکل ایـن دیـدگاه، 
و  تاریـک  کـه تصویـری  نیسـت  ایـن  کـردم،  بحـث  آنهـا  از  کـه  فیلم هایـی  پرتـو  در 
ایـن  برعکـس.  به دسـت می دهـد.  ایـران  در  متوسـط  زندگـی طبقـه ی  از  بدبینانـه 
دیـدگاه به قـدر کافـی بدبینانـه نیسـت کـه نشـان دهـد فروپاشـی خانـواده و خانـه 
گاه به عنـوان شـرط ضـروری و آری گویانـه ی بدل شـدن بـه طبقـه ی  خـود را ناخـودآ

می کنـد. عرضـه  متوسـط 

اگر نوری در انتهای این تونِل تاریک و دراز درخشـان باشـد، پرهیز از گره گشـایی ها 
و  قدیـم  مسـئله ی  بـه  زیباشـناختی  و  تاریخـی  به لحـاظ  کـه  ا سـت  راه حل هایـی  و 
بن بسـت های جدیـد ارائـه شـده اسـت. طبقـه ی متوسـط ی دهـه ی تیره وتـار کنونـی، 
چـه در حـال انبسـاط باشـد چـه انقبـاض، هنـوز مانـده تـا تصاویری تولیـد کند که در 
آنهـا پایان بندی هایـی حقیقـی و پیشـنهاد از پـی سـتیزهای واقعـی ارائه شـده باشـند. 

باقـِی کار بایـد روزی در جایـی ورای قلمـرو نُمودهـای زیباشـناختی رخ دهـد. 

پانویس ها 

۱ - بـرای بحثـی از سـینمای بدنه اصلـی و معضـالت اصلـی زیباشـناختی و اجتماعـی 
آن و راه حل هـای طرح شـده در آن رجـوع کنیـد بـه: هارونـی. 2۰۱۳.

2 - بـرای بحثـی از وضعیـت طبقـه ی متوسـط ایـران در دهـه ی بعـد از جنبـش سـبز، 
رجـوع کنیـد بـه: صداقـت. ۱۳۹۹.

۳ - برای نمونه ای متأخر، رجوع کنید به: النگفورد 2۰۱۹.

بـه: در مـدت معلـوم )وحیـد امیرخانـی. ۱۳۹۳( و  نـگاه کنیـد  ۴ - به طـور خـاص، 
.)۱۳۹۶ جیرانـی.  )فریـدون  خفگـی 

۵ - بـرای تحلیلـی عمقـی از ایـده و نقـش مثبـت پایـان بـاز در سـینمای کیارسـتمی و 
دیگـران، رجـوع کنیـد بـه: چادهوری وفیـن. 2۰۰۳.

۶ - برای بحثی از این فیلم و تفسـیر پایان بندی آن، رجوع کنید به: اسـالمی. ص. 
.۹۵

۷ رجوع کنید به: نفیسی. ۱۹۹۵.
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۸ - کلبی مشربانه ترین فرم این آری گویی درقالب توصیفی بسیار زیباشناختی شده 
از مکان هـا در اصفهـان را، آن هـم در میانـه ی انبـوه فزاینـده ی مشـکالت در روابـط و 

ازدواج، می توان در فیلم رضا )رضا معتمدی. ۱۳۹۷( یافت.

۹ - رجـوع کنیـد بـه ریـوز و دیگـران. 2۰۱۸. درمـورد فرهنـگ به عنـوان یکـی از سـه 
جنبـه ی طبقـات متوسـط. بـرای بررسـی مفصـل سـاختار طبقـه در ایـران از منظـری 

اقتصـادی، رجـوع کنیـد بـه: نومانـی و بهـداد. 2۰۰۶.

۱۰ - هریـس. 2۰2۰. هریـس ابزارهـای نظـری گوناگـون بـرای درک طبقـه ی متوسـط 
را طـرح می کنـد و جنبـه ی اساسـاً سیاسـِی خـود کاربـرد ایـن اصطـالح را رومـی آورد.

ابـاذری  نئولیبرالیسـم«.  گفتـار  تبلیـغ  و  »پیدایـش   .۱۳۹2 یوسـف.  ابـاذری،   -۱۱
ردیابـی  ایـران  در  را  آزار  بـازار  و  خوانده شـده،کارآفرینی  بسـیار  مقالـه ی  ایـن  در 

می کند. 

 12-  Harouni, Houman. 2013. ‘Why the Iranian film industry is 
like Hollywood before 1969’ The Guardian, 8 February. Ac-
cessed 16 June 2021. 
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طبقه ی متوسط و مسئله ی مواد در ایران امروز

نوشته ی یکتا سرخوش

فشـرده: در ایـن مقالـه ابتـدا تاریخـی خالصـه از مـواد مخـدر، محـرک و روانگـردان 
و مصـرف آن هـا در ایـران را ارائـه می دهیـم و از سـوی دیگـر بـه سـیر تحـول قوانیـن 
منع کننـده و کیفـری مرتبـط بـا مصـرف یـا دادوسـتد مـواد نیـز می نگریـم. یکـی از 
پرسـش های اصلـی پیـش روی مـا ایـن اسـت کـه آیـا در ایـن چهل سـال اخیر، ماده ی 
مصرفـی و شـیوه ی مصرفـی ارجـح، الگـوی مصـرف و قشـر مصرف کننـده تغییراتـی 
کرده انـد؟ و اگـر چنیـن اسـت، ایـن تغییـرات را چگونـه می تـوان در بسـتر تغییـرات 
اجتماعـی و اقتصـادی جامعـه ی ایـران تحلیـل کـرد؟ بـا نگاهـی بـه برخـی پژوهش هـا 
و مقـاالت علمـی و بررسـی های میدانـی و آمـاری منتشرشـده در ایـن رابطـه سـعی 
می کنیـم بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهیـم. در ایـن راسـتا بـه اردوگاه هـای ترک اعتیـاد 
در ایـران معاصـر نیـز خواهیـم پرداخـت. همچنیـن بـه چهـره ی »معتـاد متجاهـر« 
نگریسـت.  خواهیـم  ایـران  در  معاصـر  وضعیـت  قاعده سـاز  اسـتثنای  به منزلـه ی 
متوسـط  طبقـه ی  مناسـبت  بـه  انتقـادی  نگاهـی  بـا  کوشـید  خواهیـم  سـرانجام 

فقیرشـونده ی ایـران بـا مـواد بپردازیـم.

پیش گفتار

مصـرف مـواد، در انـواع و اقسـام آن )اعـم از مخـدر، محـرک، و روان گـردان( و بـه 
شـیوه های گوناگـون، چـه در قالـب یـک تفنـن گهگاهـی و چـه در قالـب عـادت و 
اعتیـادی درازمـدت، در ایـران سـابقه ای طوالنـی دارد. دسـت کم در مـورد دو مـاده ی  
اصلـی سـنتی، تریـاک و حشـیش و مشـتقات گوناگـون آن هـا، اسـناد تاریخـی و نیـز 
بـا مـواد  متـون ادبـی مدرکـی بـرای اثبـات ایـن سـابقه ی طوالنـی آشـنایی ایرانیـان 
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فراهـم می آورنـد. از شـاهنامه ی فردوسـی و گرشاسـب نامه ی اسـدی طوسـی گرفتـه 
تـا بـوف کـور هدایـت، آثـار ادبـی مـا پـر از اشـاره هایی بـه مـواد مخـدر و مصـرف آن 

هسـتند.

جمهـوری  در  اختـالل  مدیریـت  مخـدر:  مـواد  سیاسـت  کتـاب  در  غیابـی  مازیـار 
اسـالمی ایـران نشـان می دهـد کـه اسـتفاده ی طبقـه ی کارگـر از تریـاک و شـیره در 
زمان اشـغال ایران توسـط نیروهای متفقین در سـال های ۱۹۴۱- ۱۹۴۶ به اوج خود 
رسـید.۱ این روی آوردن طبقه ی متوسـط و طبقه ی کارگر به مصرف تریاک و شـیره 
بـه دنبـال سیاسـتی بودکـه بـه دسـتور نیروهـای متفقیـن، بـه ویـژه اتحـاد جماهیـر 
شـوروی اجرایـی شـد و بـه موجـب آن تولیـد تریـاک در بیسـت و دو منطقـه در ایران 

ممنـوع شـد - ممنوعیتـی کـه بـه شـدت شکسـت  خـورد.2 

گاه بـه اینکـه دولـت بـرای پـر کـردن خزینـه ی ملـی تریاک  تولیدکننـدگان خشـخاش آ
دچـار مشـکل خواهـد شـد و نیـاز دارد دسـتور کشـت بیشـتر دهـد، قیمـت تریـاک 
را بـه شـدت پاییـن  آوردنـد. بـا پاییـن آوردن قیمـت تریـاک، تعـداد زیـادی از ایرانیـان 
بـه مصـرف آن روی نمـوده، تریـاک و  بـه ویـژه طبقـه ی کارگـر و طبقـه ی متوسـط 

مشـتقات آن بیـن ایـن طبقـه پرطرفـدار شـد.۳

بـه قلـم شـوق  یـزد در شـماره ۱2 خـرداد ۱۴۰۰ خـود در مقالـه ای  آفتـاب  روزنامـه 
الشـعرا می نویسـد کـه آمـار بـاالی مصـرف مـواد مخـدر در بیـن جامعـه ی کارگـری در 
ایـران هنـوز باالسـت. بـر طبـق آمـاری کـه ایـن روزنامـه منتشـر کـرده، حـدود 22.۳ 

درصـد جامعـه ی کارگـری ایـران درگیـر مصـرف مسـتمر مـواد مخـدر هسـتند.۴

امـا موضـوع اسـتفاده ی طبقـه ی متوسـط و طبقـه ی کارگـر از مـواد مخـدر بـه ویژه در 
صـد سـال اخیـر در ایـران، همزمـان، موضـوع تادیـب نیـروی کار بـرای عدم اسـتفاده 
از تریـاک و مشـتقات آن و بهینـه سـازی ایـن نیـرو بـرای کار بهتـر نیـز بـوده اسـت. بـا 
اوج گرفتـن مصـرف تریـاک در بیـن کارگـران و کارمنـدان و همچنـان زنان خانوار های 
آنهاسـت کـه ایـن سیاسـت اقتصـادی تادیبـی پیـاده می شـود. شـخص تریاکـی بـه 
مـرور فـردی ضعیـف و بـی اراده تصویـر می شـود کـه بـرای جامعـه و سیاسـت های 

توسـعه ای مضـر اسـت و بایـد درمـان شـود. 

نگاهی به آمار مصرف مواد در ایران امروز

در چنـد دهـه ی اخیـر در ایـران، دو گرایـش در تـالش نـاکام بـرای حل »بحران مواد« 
همـراه بوده انـد: جرم انـگاری افراطـی مصـرف مـواد در تـوازی بـا پزشکینه سـازی و 
آسیب شناسـانه کردن اعتیـاد از سـوی گفتـار حاکـم تکـرار و بـاز تکـرار شـده اسـت. 
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در  مـواد  دادوسـتد  و  اعتیـاد  و  مصـرف  بـا  مبـارزه  دهـه  چهـار  از  بیـش  تجربـه ی 
حکومـت جمهـوری اسـالمی، کـه در قالـب انـواع کیفرهـای سـنگین زنـدان و حتـی 
اعـدام، طرح هـای جمـع آوری معتـادان »متجاهـر« از سـطح شـهر و انتقـال آن هـا بـه 
اردوگاه های اجباری ترک اعتیاد )که بنابر گزارش ها و شـواهد زنده، شـرایطی بسـیار 
فجیـع، رقت بـار و غیرانسـانی دارنـد(، در عمـل بـه هیـچ وجـه کارآمـد و ثمربخـش 
بهتـر کـه  نـه  ایـن سـال ها  اعتیـاد در طـی  و  نبـوده اسـت. وضعیـت بحرانـی مـواد 

به راسـتی به مراتـب بدتـر هـم شـده اسـت.۵

بـا گسـترش دامنـه ی مصـرف مـواد و فراگیـری آن در میـان اقشـار گوناگـون، امـروزه 
بی خانمانـان  و  »متجاهـر«  معتـادان  دیگـر صرفـاً  ایـران  در  مـواد  مصرف کننـدگان 
کـه گفتـار حاکـم و طبقـه ی متوسـط هـردو  بلکـه تصویـری  نیسـتند،  کارتن خـواب 
سـعی در تثبیـت اش داشـته اند، طیفـی از قشـرهای گوناگـون از طبقـه ی فرودسـت 
و طبقـه ی متوسـط تـا طبقـه ی مرفه تـر را نیـز دربرمی گیـرد کـه هرکـدام البتـه الگـو و 
شـیوه ی مصرف و ماده ی محبوب خودشـان را دارند – سـعید مدنی جامعه شـناس 

در مصاحبـه ای همیـن نکتـه را تأییـد می کنـد:

ایـران  کار  نیـروی  از  درصـد   2۰ حـدود  شـده  انجـام  کـه  مطالعـه  ای  اسـاس  بـر 
کنیـم  فکـر  کـه  نیسـت  این طـور  یعنـی  مـواد مخـدر هسـتند.  سـوءمصرف کننده ی 
معتـادان فقـط همـان  افـراد کنـار خیابـان هسـتند، بلکـه بخـش زیـادی از نیـروی کار 
ادارات هـم گرفتـار سـوءمصرف مـواد مخـدر هسـتند.  در کارخانه هـا، کارگاه هـا و 
مـواد مخـدر  باشـد درگیـر  توسـعه  بایـد در خدمـت  کـه  وقتـی جمعیتـی  بنابرایـن، 

اسـت.۶ بحرانـی  وضعیـت  یعنـی  می شـود، 

 آخریـن آمـاری کـه سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر در مـورد تعـداد معتـادان کشـور 
منتشـر کرده، مربوط به سـال 2۰۱۹/۱۳۹۸ اسـت. سـردار اسـکندر مومنی، دبیرکل 
ایـن سـازمان اعـالم می کنـد کـه در ایـران دو میلیـون و ۸۰۰ هـزار نفـر مصـرف کننـده 
مسـتمر مـواد مخـدر هسـت کـه معـادل ۴.۵ درصـد جمعیـت کشـور ایـران هسـتند.
ایـن رقـم در میـان جمعیـت  ایـن رقـم ۳/22 درصـد اسـت،  در جمعیـت کارگـری 

دانشـجویی ۷.۴ درصـد، و در میـان زنـان ۶.۰ درصـد اسـت.۷

امـا همیـن آمـار رسـمی هـم دقیـق نیسـت. در پژوهشـی کـه »فکتنامـه« انجـام داده 
نشـان داده کـه همیـن درصـد رسـمی جمعیـت معتـادان زن را نمی شـود بـه گـواه 
پژوهش هـای مختلـف تاییـد کـرد و ایـن رقـم پـس از انقـالب ۱۳۵۷ حـدود ۱2 درصد 
بوده و سـیر نزولی طی کرده و در سـال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۴ در بیشـتر پژوهش های 

مسـتقل در حـدود ۱۰ درصـد گـزارش شـده اسـت.۸
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در اینجا رقم هفت درصد آمار استفاده ی مستمر از مواد مخدر در بین دانشجویان 
در ایـران از ایـن نظـر اهمیـت دارد کـه سیاسـت های خصوصـی سـازی آمـوزش در 
ایـران دانشـگاه ها را عمـال جایـی بـرای ورودی هایـی کرده کـه از خانواده های طبقه ی 
متوسـط می آینـد. در فروردیـن ۱۴۰۰، وزارت آمـوزش و پـرورش تحقیقـی را بـا توجـه 
بـه موضـوع عدالـت و برابـری دسترسـی بـه دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی بـا 
بررسـی داده هـای آزمـون سراسـری دانشـگاه ها )کنکـور سراسـری( در سـال ۱۳۹۹ 

منتشـر کرد.۹

 بنـا بـه ایـن پژوهـش، نابرابـری توزیـع رتبه هـای برتـر کنکـور در انـواع مـدارس کشـور 
و  دولتـی  نمونـه  درخشـان،  اسـتعداد  مـدارس  اسـت.  نابرابـر  و  ایـران طبقاتـی  در 
مـدارس غیـر دولتـی کـه در هـر سـه آنهـا سیاسـت های خصوصـی سـازی پیاده شـده 
و بیشـتر دانـش آمـوزان جایـگاه طبقـه متوسـط پاییـن تـا طبقـه ی متوسـط بـاال دارند 
بـه ترتیـب، ۳۹، ۵/2۴ درصـد و ۱۹ درصـد از سـه هـزار نفـر اول کنکـور را بـه خـود 
اختصـاص دادنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه هـر سـه ی ایـن مـدارس سهم شـان از کل 
دانـش آمـوزان پایـه دوازدهمـی ایـران بـه ترتیـب ۵/۳ درصـد، ۹ درصـد و ۱۹ درصـد 
اسـت.۱۰ به عبارتی مدارسـی که بیشـتر شـهری اند و در آنها سیاسـت های خصوصی 
سـازی پیـاده شـده در مجمـوع ۵/۸2 درصـد ورودی هـا را در رتبه هـای ۳۰۰۰ اول 
کنکـور دارنـد در حالـی کـه سهم شـان از کل جمعیـت دانـش آمـوزان سـال دوازدهـی 
در ایـران ۵/۳۱ درصـد اسـت. در برابـر ارقـام مربـوط بـه مـدارس خصوصی سـازی 
شـده، سـهم مـدارس دولتـی از رتبه هـای زیـر ۳۰۰۰ کشـور ۱۰% اسـت در حالـی کـه 
۵۴ درصـد جمعیـت دانـش آمـوزی پایـه ی دوازدهـم از مـدارس دولتی انـد.۱۱ بـه ایـن 
ترتیب می توان این نتیجه ی غیرمستقیم را گرفت که آن هفت درصد از جامعه ی 
دانشـجویی ایران که معتاد هسـتند، بیشترشـان متعلق به طبقه ی متوسـط شـهری 

هستند.۱2 

در ایران آمار دقیق  و نتایج مطالعات درباره ی شیوه ی مصرف سیگار و مواد مخدر 
اغلـب بـه صـورت شـفاف در دسـترس عمـوم قـرار نمی گیـرد و  در این میـان آمارهای 
بعضـا ضـد و نقیـض، متفـاوت و غیر قابـل اثبـات از جمعیـت مصرف کننـدگان مـواد 
مخـدر وجـود دارد. اگرچـه آمـار فـوق از سـوی مراجـع رسـمی منتشـر شـده اسـت، 
امـا بـه دلیـل نبـود سـازمان و نهـادی مسـتقل کـه امـکان نظـارت، فعالیـت  و پیگیـری 
موضـوع مرتبـط بـا آمـار و ارقـام را بـه صـورت ریشـه ای بـه ویـژه در حـوزه ی کارگـران، 
کارمنـدان، شـاغالن، بیـکاران، دانشـجویان، زنـان، کـودکان و دانش آمـوزان داشـته 
از میـزان  و کمتـر  آمـار منتشرشـده، غیردقیـق، مبهـم  کـه  بـرآورد می شـود  باشـد، 
واقعـی باشـد.۱۱ صرف نظـر از مسـئله ی صحـت یـا دقـت ایـن اعداد، آمارهای رسـمی 
اعتیـاد  نـوع تعریـف مصرف کننـده، معتـاد، و مفهـوم مـواد و  بـه  ارائه شـده بسـته 

نتایجـی متفـاوت و گاه متناقـض و غیرواقعـی ارائـه می دهنـد.۱۳
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بـر اسـاس گـزارش سـاالنه ی »دفتـر مبـارزه بـا مـواد و جرایـم« سـازمان ملـل متحـد، 
ایران همچنان باالترین رتبه ی شیوع در مصرف مواد و همچنین باالترین مصرف 
تریـاک در جهـان را دارد، گرچـه بیشـترین مقـدار مـواد مخـدر توقیف شـده نیـز از 
سـوی ایـران گـزارش شـده اسـت کـه به طـور سـاالنه ۶۴۴ تـن تریـاک، 2۱ تن مورفین 

و 2۵ تـن هروئیـن بـوده اسـت.۱۴

افغانسـتان،  و  ایـران  جغرافیایـی  همسـایگی  بـه  توجـه  بـا  بایـد  را  مسـئله  ایـن   
بزرگ تریـن تولید کننـده ی مـواد مخـدر، و قرارگرفتـن ایـران در مسـیر قاچـاق مـواد 

فهمیـد. بالـکان(  بـه  مشـهور  )مسـیر  اروپـا  بازارهـای  سـمت  بـه 

تاریخچه ای از مصرف مواد در ایران از صفویه تا پهلوی

خشـخاش از اواخـر قـرن یـازده یـا دوازده در ایـران کشـت می شـد، ولـی بـه گفتـه ی 
فریـدون آدمیـت: »تـا اواسـط قـرن نوزدهـم تولیـد و مصـرف آن بسـیار کـم بـود«.۱۵ 
ایرانیـان:  تفریحـات  کتـاب  در  ایران شـناس،  و  تاریخ نـگار  متـه،  رودی  گفتـه ی  بـه 
مسـکرات و مخـدرات از صفویـه تـا قاجاریـه، قدیمی تریـن اشـاره بـه مصـرف تریـاک 
در ایـران بـه متنـی متعلـق بـه دوران ساسـانیان برمی گـردد. بـه زعم متـه: »از دوره ی 
صفویه تا جمهوری اسـالمی، از مجلسـی تا خمینی، خطی مسـتقیم وجود دارد«. و 
از همیـن دوره ی صفویـه اسـت کـه بـرای نخسـتین بـار اعتیـاد بـه مـواد به عنوان یک 
معضـل یـا مسـئله ی آسیب شـناختی مطـرح می شـود، و نخسـتین قوانیـن تنبیهـی 
علیه مصرف و نیز دادوسـتد مواد وضع می شـوند، و در این میان حتی کیفر مرگ 

از سـوی شـاه عبـاس دوم تعییـن می گـردد.۱۶

 بـه گفتـه ی رودی متـه، بنـا بـر اسـناد تاریخـی موجـود، تریـاک در دوره ی قاجاریـه 
هـم کمـاکان مثـل صفویـه در ایـران رواج داشـته اسـت، امـا شـیوه ی مصـرف۱۷ آن 
از خـوردن بـه دودکـردن و کشـیدن بـا وافـور تغییـر می کنـد و ظاهـراً همیـن تغییـر 
اسـت کـه باعـث افزایـش مصـرف در میـان گسـتره ای از طبقـات مـردم و اعتیـاد بـه 
تریـاک در ایـران می شـود - تریـاک آن جایـگاه اجتماعـی نسـبتاً مقبولـش را از دسـت 

می دهـد و منبـع اعتیـاد و فالکت هـای اجتماعـی می شـود.۱۸

و  وسـیع  کشـت   ،۱2۶۷ سـال  در  امیرکبیـر  صـدارت  زمـان  در  بـار  نخسـتین 
تریـاک  پـس  آن  از  شـد.  آغـاز  تهـران  اطـراف  در  خشـخاش  برنامه ریزی شـده ی 
محصولـی صادراتـی شـد و کشـاورزان بـه کاشـتن خشـخاش روی آوردنـد. صـادرات 
تریـاک خـارج از ایـران یکـی از منابـع درآمدزایـی بـرای دولـت آن زمـان بـود. ۱۹ در 
دوره ی قاجارکاشـت خشـخاش و تولیـد تریـاک به صـورت گسـترده و نظام منـد در 
آن چنـان عمومیـت می یابـد  بـاالی صـادرات  دلیـل سـود  بـه  و  یافـت  رواج  ایـران 
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کـه حتـی جـای کشـت گنـدم و غـالت دیگـر را هـم می گیـرد. ایـن کشـت افراطـی 
خشـخاش در قحطـی بـزرگ آن دوره نقشـی اساسـی داشـت کـه حـدود یک دهـم از 

بـرد.2۰  جمعیـت کشـور را از بیـن 

 سـیاحان و مستشـرقانی کـه در دوران صفویـه و قاجاریـه بـه ایـران سـفر کرده انـد، 
بـه مصـرف تریـاک و حشـیش، و همچنیـن کشـت خشـخاش  در نوشته هایشـان 
و تولیـد تریـاک اشـاره کرده انـد. از جملـه، »اولیمـاروس در سـال ۱۶۳۰ بـه کشـت 
خشـخاش در اصفهـان اشـاره می کنـد و چنـد دهـه بعـد نیـز دکتـر تونـوت بـه کشـت 

خشـخاش و تولیـد تریـاک در نزدیکـی شـیراز اشـاره دارد«.2۱

... جایگزین هـای  ایـران  ایـن مـورد می نویسـد: »تریـاک و بنـگ در  رودی متـه در 
مشـروع و قابل قبولـی بـرای شـراب بودنـد. تریـاک، کـه مدت هـا به جـای دودکـردن، 
خـورده می شـد، به خصـوص به خوبـی درون جامعـه ادغـام شـد، آن قـدر خـوب کـه 
مشـاهده گران فرانسـوی جامعه ی صفوی مصرف آن را به مصرف شـراب در کشـور 

خودشـان تشـبیه می کردنـد...«.22 

یاکـوب ادوارد پـوالک، پزشـک یهـودی اتریشـی تباری، کـه بـه دعـوت امیرکبیـر بـه 
ایـران آمـد تـا در مدرسـه ی تازه تأسـیس دارالفنـون پزشـکی تدریـس کنـد در کتـاب 
سـفرنامه اش بـا عنـوان اصلـی ایـران و سـاکنانش بـه زبـان آلمانـی2۳ کـه بعدهـا بـه 
فارسـی نیـز ترجمـه شـد،2۴ از نـگاه یـک پزشـک و انسان شـناس بـه مصـرف مـواد در 
ایـران پرداختـه اسـت.او در فصلـی تحـت عنـوان »مخدرهـا، زهرهـا و پادزهرهـا« از 

جملـه بـه تریـاک و حشـیش اشـاره می کنـد:

مصـرف تریـاک عمومیـت دارد و منعـی بـرای آن قائـل نشـده اند و ماننـد حشـیش 
از  بتوانـد  ایرانـی کـه  هـر  یافتـه اسـت. تقریبـاً  نـدارد و قبـول عامـه  سرشکسـتگی 

عهـده ی مخـارج آن برآیـد حداقـل در روز یـک بـار حـب تریـاک می خـورد…«2۵ 

در سـال ۱۳2۴، بـا گسـترش اعتیـاد و قاچـاق مـواد مخـدر، دولـت پهلـوی بـا تصویب 
کشـت  ادامـه ی  بـا  کـرد.  ممنـوع  را  تریـاک  مصـرف  و  خشـخاش  کشـت  قانونـی 
خشـخاش در کشـورهای همسـایه، به خصوص افغانسـتان، و ادامه ی قاچاق تریاک 
بـه ایـران، در سـال ۱۳۴۷ دولـت خـط مشـی تـازه ای را در مـورد کشـت و مصـرف 
ثبت نـام  گـروه معتادیـن  بـه دو  ایـن طـرح معتادیـن  در  پیـش گرفـت.  تریـاک در 
شـده یـا کوپـن دار و معتادیـن غیرقانونـی تقسـیم شـدند. گـروه نخسـت را معتادینـی 
تشـکیل می دادنـد کـه سـن باالتـر از ۶۰ سـال داشـتند. بـرای تأمیـن نیـاز ایـن افـراد 
بـه تریـاک، دولـت، کشـت خشـخاش را در نواحـی محـدودی بـا نظـارت دولـت مجـاز 
اعـالم کـرد. وزارت اصالحـات ارضـی و تعـاون روسـتایی مأمـور بود که  به طور محدود 
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در ایـران خشـخاش کشـت کنـد و بدیـن ترتیـب، تولیـد و توزیـع تریـاک بـه انحصـار 
دولـت درآیـد و کارمنـدان و حقـوق بگیـران دولـت در صـورت اعتیـاد موظف بودند تا 

مـدت شـش مـاه تـرک اعتیـاد کننـد، در غیـر ایـن صـورت اخـراج می شـدند.2۶

ایـن راهبـرد مداراگرانـه و روادارانـه در مـورد معتـادان مسـن تر در ایـن مقطـع در 
ایـران آزمایـش شـد و نخسـتین و واپسـین طـرح از ایـن سـنخ بـود، کـه البتـه ظاهـراً 
مطالعـه ای دربـاره ی کامیابـی یـا ناکامـی آن در کاهـش میـزان اعتیـاد انجـام نشـده 
اسـت. امـا تجربه هـای مشـابه از کشـورهای دیگـر در زمینـه ی جرم زدایـی از مصـرف 

مـواد موفقیـت بسـیار باالیـی در ایـن امـر داشـته اند.

می نویسـد،  مخـدر  مـواد  سیاسـت های  کتـاب  در  غیابـی  مازیـار  کـه  گونـه  همـان 
رابطـه ی دولـت رضـا شـاه پهلـوی بـا تریـاک از ایـن منظـر دوسـوگرا بـود کـه از طرفـی 
دولـت در رابطـه بـا سیاسـت های تجددخواهـی می خواسـت کـه مصـرف تریـاک و 
نیازمنـد  پهلـوی  تأسـیس  تـازه  از طرفـی دولـت  امـا  کنـد،  را تحدیـد  تریـاک  تولیـد 
درآمدهـای تولیـد تریـاک بـود. در سـال های پـس از ۱۹2۵، ایـران تـا ۳۰ درصـد کل 
تریـاک جهـان را تولیـد می کـرد و درآمد هـای ناشـی از فـروش داخلی و صدور تریاک، 
برخـی از سـال ها تـا سـقف نـه درصـد کل تولیـد ناخالـص کشـور هـم گـزارش شـده 

اسـت.2۷

 پـس از کودتـای 2۸ مـرداد، سیاسـت های تادیبـی حکومـت پهلـوی به سـمت ایجاد 
یـک جامعـه ی اخالقـی بـا ایـن شـاخص ها روی آورد: جامعـه ای کـه از نظـر سیاسـی 
نزدیکتـر بـه بلـوک غـرب و سیاسـت های غربی هـا باشـد )بـه اتحـاد جماهیـر شـوروی 
و کمونیسـم نزدیـک نباشـد(، از نظـر اجتماعـی مولـد و قانونمنـد باشـد. ایـران در 
راسـتای ایـن سیاسـت ها، در نوامبـر ۱۹۵۵، برنامـه ی گسـترده ای بـرای تـرک دادن 
معتاد ها را آغاز کردند و همزمان با آن، مراکز توانبخشی معتادان به طور گسترده 

در ایـران ایجـاد شـدند.2۸

 انجمـن مبـارزه بـا الـکل و تریـاک در سـال ۱۹۴۳ در دوران حکومـت پهلـوی بنیـاد 
نهـاده شـد و در بخشـی از تبلیغاتـش علیـه مصـرف مـواد مخـدر، کارگـران ایرانـی 
را هـدف قـرار داد. تریـاک در ایـن تبلیغـات تبدیـل بـه بـالی خانمانسـوز شـد کـه 
خانواده هـای کارگـری را هـدف قـرار داده و یـک مانـع اصلـی بـرای کار و تولید اسـت. 
در همیـن دوران بـود کـه دولـت پهلـوی ممنوعیـت پانـزده دقیقـه اسـتراحت کاری 
بـرای مصـرف تریـاک را اعـالم کـرد و مصـرف تریـاک در محـل کار بـرای کارگـران و 
کارمنـدان ممنـوع شـد. ایـن از اولیـن نمونه هـای سیاسـت های تادیبـی و تحدیـد 
الگوهـای مصـرف تریـاک بـود کـه بـه طـور مشـخص، طبقـه ی کارمنـدان و کارگـران 
را هـدف قـرار داد و قوانیـن اسـتخدامی بـر اسـاس تریاکـی نبـودن نیـروی کار تغییـر 
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کـرد.2۹

انقالب 1357: ایده ی امت اسالمی و سوژه ی سالم انقالبی

پـس از انقـالب ۱۳۵۷، کارزاری سراسـری از سـوی حکومـت جدیـد بـرای مبـارزه بـا 
مـواد و مصرف کننـدگان و فروشـندگان آغـاز شـد. نـه تنهـا مصـرف الـکل بـه علـت 
منـع شـرعی ممنـوع گشـت، بلکـه تالشـی جـدی و گسـترده بـرای »حـل مسـئله ی 
مـواد« آغـاز شـد؛ مسـئله ای کـه البتـه پـس از گذشـت چهـار دهـه از انقـالب هنوز نه 
تنهـا حـل نشـده، کـه بـه گسـتردگی و شـدت آن نیـز افـزوده شـده اسـت. ایـن کارزار، 
کـه در چهـار دهـه ی پـس از انقـالب تـا امـروز نیـز ادامـه داشـته، کوشـیده اسـت بـه 
روش هـا و شـکل های مختلفـی مسـئله ی مـواد را حـل کنـد: از مجازات هـای افراطـی 
و سـعی در حـذف فیزیکـی معتـادان بـه شـیوه ی خلخالـی گرفتـه تـا رویکـردی کـه در 
پی »سـامان دادن« و »مدیریت بحران« اسـت. مصرف کنندگان مواد در ایران پس 

از انقـالب سـوژه آزمایشـی انـواع و اقسـام طرح هـا و برنامه هـای دولتـی بوده انـد.

آیین نامـه ی  تصویـب  مـواد مخـدر،  بـه جرایـم  رسـیدگی  زمینـه ی  در  اقـدام  اولیـن 
ایـن  اسـاس  بـر  ۱۳۵۸بـود.  خـرداد   2۷ مصـوب  انقـالب  دادسـراهای  و  دادگاه هـا 
مـواد مخـدر  فـروش  و  توزیـع  واردکـردن،  بـه جرایـم سـاختن،  آیین نامـه رسـیدگی 
در صالحیـت دادگاه هـا و دادسـراهای انقـالب قـرار گرفـت. تـا پیـش از ایـن تاریـخ، 
پرونده های مواد مخدر در محاکم کیفری دادگسـتری بررسـی می شـدند که عمدتاً 
موجـب می شـد تـا مجازات هـای سـبک و بعضـاً متفـاوت صـادر شـود. ایـن احـکام، 
مطلـوب فضـای انقالبـی نبـود، بـه همیـن دلیـل، همـه ی پرونده هـا بـه دادگاه هـای 
انقالب ارجاع داده شـدند. هم چنین بر اسـاس الیحه ی قانونی مربوط به تشـکیل 
هیئـت تشـخیص صالحیـت بـرای رسـیدگی بـه پرونده هـای مـواد مخـدر، در تاریـخ 
2۸ اردیبهشـت ۱۳۵۹، بـه وزارت دادگسـتری اجـازه داده شـد کـه در صـورت لـزوم، 
پرونده هـای مربـوط بـه اختفـا، حمـل، خریـد، فروش و پرونده هـای دیگر جرایم مواد 
مخـدر را بـه دادگاه هـای انقـالب ارجـاع دهـد. از ایـن گذشـته بـه دنبـال تصویـب 
الیحـه ی قانونـی »تشـدید مجـازات مرتکبیـن جرایـم مـواد مخـدر« توسـط شـورای 
انقـالب در ۱۹ خـرداد ۱۳۵۹، رسـیدگی بـه جرایـم منـدرج در آن الیحـه بـه مراجـع 

دادگسـتری و دادگاه هـای انقـالب واگـذار شـد.

انتخـاب صـادق خلخالـی از سـوی بنی صـدر، رئیـس جمهـور وقـت، بـه سرپرسـتی 
و  بـه شـقاوت  کـه  بـود  او کسـی  نبـود.  بـا مـواد مخـدر« تصادفـی  »اداره ی مبـارزه 
سـنگدلی و قطعیـت در داوری و مجـازات شـهره بـود و از همـان نخسـتین روزهـای 
انقالب با اعدام های گسترده و پرشتاب به عنوان حاکم شرع در دادگاه های انقالب 
»صالحیـت« خـود را ثابـت کـرده بـود. خلخالـی بنـا بـود ریشـه ی اعتیـاد را در ایـران 
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بخشـکاند، طـوری کـه هیـچ معتـادی در ایـران باقـی نمانـد و امـت اسـالمی از وجـود 
آن هـا پـاک شـود. اقدام هـای بی رحمانـه ای همچون اعـدام مصرف کنندگان یا حبس 
و تبعیـد آنـان بـه مکان هـای دورافتـاده همگـی از نقـاط سـیاه کارنامـه ی خلخالی انـد. 
خلخالـی در دی مـاه ۱۳۵۹ اسـتعفا داد. ایـن تصـور کـه بـا حـذف فیزیکـی عوامـل 
تولیـد و توزیـع مـواد بـه سـرعت می تـوان مسـئله ی اعتیـاد را بـرای همیشـه حـل 
کـرد، تحـت تأثیـر گرایش هـای رادیـکال حاکـم بـر فضای سیاسـی اجتماعی کشـور در 
آن زمـان بـود.۳۰ »سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر« در سـال ۱۳۶۷ بـا تصویـب »مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام« تشـکیل شـد کـه ریاسـت آن بـر عهـده ی رئیس جمهـور 
قـرار گرفـت. در همـان سـال، نخسـتین قانـون جامـع مبـارزه بـا مـواد مخـدر توسـط 
»مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام« بـه تصویـب رسـید و بعدهـا در سـال ۱۳۷۶ 

مـورد بازنگـری قـرار گرفـت.

سـاخت »امت اسـالمی« با اعدام های گسـترده ی وابسـتگان به رژیم سـابق، حذف 
و سـرکوب گروه هـای سیاسـی انقالبـی مخالـف جمهـوری اسـالمی )مجاهدهـا، چـپ 
هـا( و البتـه شـاید بی اهمیت تـر از همـه از نـگاه اغلـب مـردم، حـذف معتـادان و 
»بنگی هـا و مفنگی هـا« ممکـن شـد. بـه ایـن ترتیـب، تصویـر یکدسـت و پاکیـزه ی 
مومنـان انقالبـی تن درسـت کـه حکومـت برای بازنمایی امت اسـالمی آرمانی اش به 
آن نیاز داشت، ترسیم شد. در این تصویر جایی برای مصرف کننده و معتاد نبود، 
درسـت همان طـور کـه فـروش و مصـرف الـکل بـه علـت منـع شـرعی ممنـوع اعـالم 
شـد، اساسـاً مصـرف مـواد نیـز به عنـوان جلوه هایـی از »فسـاد و فحشـا« و »فسـق و 
فجور« و »لهو و لعب« تقبیح شـد و اسـتفاده از این واژه های شـرعی برای توصیف 
مصرف کننـدگان، آغازگـر نـگاه مجرم انگاربـود کـه اجـرای قانـون جـزای اسـالمی را بـر 
اسـاس ایدئولـوژی حکومـت جدیـد، راه حـل مشـکالت جامعه ی ایران می دانسـت.

سعید مدنی جامعه شناس در کتاب اعتیاد در ایران می نویسد: 

کـه  بـود  انقالبـی  ضـد  رفتـار  نوعـی  اعتیـاد  انقـالب  از  پـس  مسـئوالن  نظـر  بـه 
از آن حمایـت می کردنـد و  انقـالب اسـالمی  نابـودی اسـالم و  بـرای  اسـتعمارگران 
بنابرایـن بایـد بـا اتخـاذ تدابیـر قانونـی و کیفـری خشـن و جـدی بـرای همیشـه به این 

می شـد.۳۱ داده  خاتمـه  معضـل 

 انـواع و اقسـام تبلیغـات منفـی علیـه مـواد و اعتیـاد در رسـانه ها و انبـوه فیلم هـا 
و سـریال های تلویزیونـی کـه شـخصیت معتـاد را به عنـوان نقـش منفـی بـه طـرزی 
تحقیرآمیـز بازنمایـی می کردنـد، در طـول ایـن سـال ها بـر داغ ننـگ مـواد در ایـران 
هرچـه بیشـتر دامـن زدنـد. در ایـن میـان البتـه یک نگاه یکدست سـاز غالب بود که 
مـواد را بـه کلـی رد می کـرد و فـرد معتـاد را بـه اهریمـن مطلـق بـدل می کـرد. معتـاد 
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نـه تنهـا »انـگل جامعـه« قلمـداد می شـد، بلکـه بـه محـض وقـوع جرمـی مثـل تجـاوز 
یـا قتـل در بسـیاری از مـوارد، همچـون نخسـتین افـراد مظنـون معرفـی می شـد.

در  آن هـا  قلمدادکـردن  بیمـار  و  معتـادان  بـه  روان پزشـکی  و  پزشـکی  نـگاه  رواج 
گاه شـدن طبقـه ی متوسـط بـه ایـن واقعیـت  دهه هـای اخیـر در ایـران همزمـان بـا آ
بـود کـه بسـیاری از ایـن مجرمـان سـابق و بیماران امـروزی فرزندان همین طبقه اند. 
آنـان کـه آرزویشـان پاک کـردن جامعـه از مـواد و معتـادان بـود کم کـم پـی بردنـد کـه 
حبـس و حـذف فیزیکـی معتـادان راه بـه جایـی نمی بـرد. تغییـر رویکـرد حکومتـی 
بـرای حـل مسـئله ی مـواد در ایـران از رویکـرد قهـری و پلیسـی مفـرط بـه رویکـرد 
تنظیمی-پزشـکی بـا رواج انـواع و اقسـام کلینیک هـای ترک اعتیـاد و متادون درمانـی 
در کنـار انجمن هـای معتـادان گمنـام، نـگاه مجرم انـگار بـه مصرف کننـده و معتـاد را 

بـا نگاهـی بیمارانـگار تلفیـق کـرد. 

امـا ایـن تغییـر رویکـرد هیـچ گاه بـه طـور کامـل عملـی نشـد. حبس هـای طوالنـی و 
حتـی مجـازات اعـدام بـرای معتـادان )گاه صرفـاً بـه جـرم حمـل مقـدار کمـی مـواد 
بـرای مصـرف شـخصی( هنـوز در ایـران وجـود دارد. نابرابـری در نـگاه بـه معتـادان 
نیـز بسـته بـه وضعیـت طبقاتـی و اقتصادی شـان وجـود دارد و در نـوع برخـورد بـا 
آن هـا تعیین کننـده اسـت. شـگفتی نـدارد کـه بخـش بزرگـی از مجرمـان مـواد مخـدر 
را افـرادی از طبقـه ی فرودسـت تشـکیل می دهنـد و بـا ایـن حـال، مصـرف مـواد در 

میـان طبقـات باالتـر نیـز گسـترده و رایـج اسـت.

مراکـز تـرک مـواد مخـدر بـا رویکـرد درمانـی اکنـون در تمـام مراکـز شـهری ایـران پیدا 
می شـوند. کلینک هـای خصوصـی متـادون درمانـی در مناطـق مرفـه طبقـه متوسـط 
نشـین تهـران بسـیار اند و و مراکـز تـرک کـه بـه صـورت غیردولتـی اداره می شـوند هم 

در مناطـق کـه الیه هـای پاییـن تـر طبقـه متوسـط هسـتند پیـدا می شـوند.

در سـال 2۰۰۷ یـک گروهـی از پژوهشـگران کـه بـرای بررسـی خطـر ابتـال بـه ویـروس 
اچ آی وی را در بیـن معتـادان تزریقـی در شـهر تهـران پژوهشـی میدانـی کردنـد، 
طبقـات  از  و  می کننـد  زندگـی  تهـران  شـهر  جنـوب  در  کـه  معتادانـی  کـه  نوشـتند 
از  یکـی  قـول  از  آنهـا  می کشـند.  تریـاک  بیشـتر  هسـتند،  پاییـن  و  پاییـن  میانـی 
زمـان  در  امـا  داشـته  باالیـی  درآمـد  قبـالً  کـه  پژوهـش  ایـن  در  شـرکت کنندگان 
پژوهـش و پـس از اعتیـاد حرکـت بـه طبقـه پایین تـر اقتصـادی کـرده ودر جنـوب 
باالیـی طبقـه متوسـط،  بیـن الیه هـای  کـه در  زندگـی می کـرده می نویسـند  تهـران 

می گویـد:  پژوهشـگران  بـه  کننـده  شـرکت  ایـن  اسـت.۳2  شـایع تر  تزریـق 
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پـول هسـتند، زیـرا  بـا تحصیـالت و  کسـانی کـه تزریـق می کننـد در خانواده هایـی 
می ترسـند مـردم در مـورد نـوع مصـرف آن پـی ببرنـد.۳۳

مـراد فرهادپـور در تک نـگاری اش بـا عنـوان »درون و بیـرون اعتیـاد« در شـماره ی 
ویـژه ی استنشـاق مجلـه ی دوزبانـه ی صفحه هـا بـا آغـاز از تقابل »زهـر غربی )الکل(/
زهـر شـرقی )تریـاک(« نـزد نیچـه و تأکیـد بـر مفهـوم »اندرونـی« در معمـاری ایرانـی 
این دوگانه را در تاریخ معاصر ایران واکاوی می کند و به دیالکتیک درون و بیرون 
و همچنیـن نسـبت میـان مصـرف مـواد و سیاسـت در ایـران پیشـامدرن و مـدرن 

می پـردازد. او در ایـن مقالـه بـا نـگاه بـه دهـه ی شـصت می نویسـد:

در ایـن دوران، مسـئله ی اعتیـاد مـوردی بـود کـه جامعـه هـم برخـورد بـا آن را تأییـد 
می کـرد و طبقـات متوسـط شـهری در طـرد آن بـا دولـت همراه بـود. اعتیاد، حقیقت 
سـیاه نهفتـه در پـس فضـای سـاده ی زیسـتی دهـه ی شـصت بـود، کـه حتـی درون 
آن، فضـای عـاری از وسوسـه نیـز، کشـش رفتـن بـه یـک انتهـا، بـه یـک تجربـه ی 
خیلـی فشـرده و افراطـی کـه می توانـد تمـام زندگـی آدم را تحـت الشـعاع قـرار دهـد، 
وجـود داشـت. بـه یـک معنـا ایـن سـوی دیگـر نهـان واقعیت هـای اجتماعـی دهـه ی 
۶۰ اسـت که در آن یک نوع به هم پیچیدگی و خشـونت اجتماعی، فشـارهای روانی 
اجتماعـی،  ایـن فضـای  بـا  مـاده ی شـیمیایی  یـک  به میانجـی  و گره خـوردن جسـم 
بـه لحـاظ شـدت و حدتـش، در دهـه ی ۶۰ واقعیتـی داشـت. خشـونت اعمال شـده 
بـرای نگهـداری  ایـن دوران و میـزان اعدام هـا و اردوگاه هایـی کـه  بـر معتـادان در 
معتـادان سـاخته ، خـود داسـتان دیگـری اسـت از نـوع ارتبـاط قـدرت بـا پدیـده ی 
عنـوان  بـه  خشـونت  اعمـال  بـا  مسـئله  ایـن  پیونـد  مختلـف  شـیوه های  و   اعتیـاد 
مکانیسـم بازسـازی مطلق گرایانه ی دولت متمرکزی که همه چیز را کنترل می کند. 
اعدام هـای اوایـل انقـالب، سـاختار پخـش کننده هـای جزء و سـپس سـاختار مصرف 
مـواد مخـدر را عـوض کـرد. در ایـن دوران، رفته رفتـه شـکل های سـنتی پخـش و 
توزیـع و مصـرف، روابـط اجتماعـی مرتبـط بـا آن هنجارهـای نانوشـته ای کـه طـوری 
رعایـت می شـد، همـه زیـر فشـار اولیـه ی سـرکوب و خشـونت در هـم شکسـت. بعـد 
از آن صحنـه بـاز و آمـاده شـد کـه جریـان اعتیـاد در ایـران جزیی از حرکت به سـمت 
بـا همـان  و گره خـوردن  مـواد  انـواع  و گسـترش  و مصرف گرایـی  بازارهـای جهانـی 
داسـتانی شـود کـه همه جـای دنیـا هسـت. به هم خـوردن سـاخت سـنتی فروشـنده 
بـه سـوی جهانی شـدن. ماجـرا  بازشـدن در  بـا  بـود  همـراه  و مصرف کننـده، کامـالً 
یـک جـور پخـش شـد. مثـل میکروبـی کـه همـه جـا پخـش می شـود و بـه دنبـال آن 
سـاخت مصـرف هـم تغییـر پیـدا کـرد. مرزهـای جنسـی و سـنی در هـم شکسـتند. 
خشـونت های شـدیدی کـه عمدتـاً در نیمـه ی اول دهـۀ ۶۰ همـراه بـا تأییـد صریـح 
نقـش  شـد،  اعمـال  معتـادان  بـر  متوسـط  طبقـه ی  عمـدە ی  بخش هـای  و ضمنـِی 
ماشـه ای را داشـت کـه صحنـه را یکسـره پـاک و خالـی کـرد تـا اصـوالً داسـتانی دیگـر 



332
در میانه،
 در حاشیه

بـا ابعـادی بزرگ تـر و وسـیع تر آغـاز شـود. بدین سـان اقتصـادِ مـواد بـا فراینـد ادغـامِ 
ایـران در سـرمایه داری جهانـی، رشـد مصرف گرایـی، افزایـش جمعیـت و غیـره درهم 

آمیخـت.۳۴

 بـه عبـارت دیگـر، فراینـد تمرکززدایـی از کسـب وکار مـواد بـا نابـودی چنـد مـکان 
بـا  انتشـار آن در سرتاسـر جامعـه همزمـان  متمرکـز خریـد و فـروش و مصـرف و 
تأثیـر شـدیدتر همزمـان شـد.  بـا  نـوع مـواد مصرفـی و رواج مـواد صنعتـی  تغییـر 
سیاسـت های حکومتـی علیـه معتـادان بـرای طبقـه ی متوسـط نوپـا چه بسـا فرمـی 
از خشـونت الزم در راسـتای مدرنیزاسـیون شـهری قلمـداد می شـد. ایـن همراهـی 
طبقـه ی متوسـط بـا دولـت در سـرکوب و خشـونت علیـه معتـادان، در چنـد دهـه ی 
اخیـر، در قالـب انـواع و اقسـام طرح هـای »زیباسـازی شـهر« و »پاکسـازی کالنشـهر 
از معتـادان« و »جمـع آوری معتـادان متجاهـر« و »بازداشـت اراذل و اوبـاش« و… 

صـورت گرفتـه اسـت. 

ایـن  بـه  اردوگاه هـا«  اسـالمی  »جمهـوری  عنـوان  بـا  مقالـه اش  در  کیان پـور  امیـر 
می کنـد: اشـاره  معتـادان  مـورد  در  حکومـت  و  متوسـط  طبقـه ی  همدسـتی 

از بـدو انقـالب تاکنـون، مسـئله  ی اعتیـاد، برخـالف مسـئله  ی حجـاب، آزادی بیـان 
یـا مسـائل اقتصـادی، عرصـه ای بـرای مصالحـه، همگرایـی و همـکاری جامعـه و بـه 
طـور خـاص طبقـه  ی متوسـط بـا حکومـت بـوده اسـت. ایـن همگرایـی و همـکاری 
جامعـه و دولـت در خصـوص مـواد مخـدر، بـه ویـژه از دهـه ی  ۷۰ بـه بعـد، همبسـته 
بـا نـرخ »عادی سـازی« وضعیـت، جلـوه و بـروز ملموس تـری یافـت. تـدوام کمـی و 
کیفـی اردوگاه هـای هولنـاک دولتـی تـرک مـواد مخدر به شـکل خصوصـی را می توان 
 نشـانه ی  روشـنی از این هم سـویی و همراهی دانسـت. امروز صدها کمپ/اردوگاه 
خصوصی، در کار انتقال نظام مند خشـونت اجتماع به سـمت یکی از مطرودترین 
بخش هـای خـود، یعنـی معتادان انـد و از ایـن بابـت، در قیاس با اسـالف دولتی خود 

از جملـه شـورآباد هیـچ کـم ندارنـد و جانشـینان شایسـته ای هسـتند.۳۵ 

 در چهار دهه ی گذشـته الگوها و شـیوه های مصرف مواد در جامعه ی ایران تغییر 
کرده انـد، و مهم تـر از همـه، مصـرف مـواد شـیمیایی جدیـد ماننـد شیشـه رواجـی 
روزافـزون داشـته اند. البتـه مصـرف تریـاک و مشـتقات آن همچنـان باالتـر از مـواد 
دیگـر اسـت. امـا بـا مطالعـه ی الگوهـا و شـیوه های مصـرف مـواد در دهه هـای اخیـر 
از مصـرف مخدرهـای  تغییـر و گـذاری اساسـی  ایرانـی،  در میـان مصرف کننـدگان 
سـنتی بـه محرک هـای صنعتـی مشـهود اسـت. ایـن تغییـر طـوری رخ داده اسـت کـه 
خـود جامعـه ی مصرف کننـدگان مـواد را نیـز به تمامـی دگرگـون کـرده اسـت: شـیوع 
و همه گیـری سـوءمصرف ایـن مـاده و مـواد مشـابه در میـان کارمنـدان و کارگـران و 
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همچنیـن قشـر تحصیل کـرده و دانشـگاهی بـه هیـچ وجـه بـا تصویـر سـنتی از معتاد 
به عنـوان فـردی بیـکار و انـگل جامعـه خوانـا نیسـت. 

معتـاد امـروزی نـه تنهـا بیـکار نیسـت، بلکـه بیـش از معمـول کار می کنـد. فالکـت 
اقتصادی و نبود امکان های شـغلی مناسـب افراد را به مصرف محرک وامی دارد تا 
سـاعات بیشـتری را بـه کار مشـغول باشـند و نیـاز بـه غـذا و خـواب کمتـری احسـاس 
کننـد. اگـر در گذشـته کارگـر بـا مصـرف مخـدر اندکـی می آسـود، امـروزه بـا اسـتفاده 

از محـرک خـود را بـه کار هرچـه بیشـتر و طوالنی تـر وامـی دارد.

مازیـار غیابـی در فصـل »بحـران شیشـه و روایت هـای آن« از کتـاب خـود بـه اپیدمـی 
بـا  آن همزمـان  قیمـت  تدریجـی  و سـقوط  می پـردازد  ایـران  جامعـه ی  در  شیشـه 

شـیوع و فراگیرشـدن اش در جامعـه را شـرح می دهـد:

شیشـه در ابتـدا مـاده ی محبـوب قشـر شـاغل ]طبقـه ی متوسـط[ بـود کـه بـا مصرف 
قیمـت  سـقوط  بـا  امـا  درآورد.  بیشـتری  پـول  و  کنـد  کار  بیشـتر  می توانسـت  آن 
و حتـی  زنـان  و  ازجملـه دانشـجویان  اقشـار جامعـه  تمـام  آن مصرفـش در میـان 
روسـتاییان رایج شـد. تا سـال 2۰۱۰ قیمت این ماده سـقوطی ۴۰۰ درصدی نسـبت 

بـه قیمـت اولیـه اش داشـت.۳۶ 

 از سـوی دیگر، قشـری نو از مصرف کنندگان در ایران امروز پیدا شـده اند که هیچ 
شباهتی به آن تصور کلیشه ای از »معتاد مفنگی« فیلم ها و سریال های تلویزیونی 
ندارنـد. آنـان اغلـب جوانانـی تحصیل کـرده از طبقـه ی متوسـط اند کـه بـا مطالعـه و 
آگاهـی پیشـین از تأثیـر و عـوارض جانبـی مـواد بـه مصـرف آن هـا دسـت می زننـد و 
ماده ی مصرفی ارجح شـان نیز نه آن مواد سـنتی مثل تریاک بلکه اغلب کانابیس 
و مشـتقات آن، مـواد صنعتـی جدیـد، و یـا مـواد روانگـردان اسـت.۳۷ سـوءمصرف 
داروهـا و مـواد محـرک بـا هـدف تقویـت و تمرکـز ذهنـی در میـان دانش آمـوزان و 
دانشـجویان را نیـز نمی تـوان نادیـده گرفـت. سـوءمصرف دارویـی مثـل ریتالیـن از 

ایـن رو در میـان بسـیاری از دانشـجویان رایـج اسـت.

حیات برهنه ی معتاد متجاهر و سیاست اردوگاهی

فرهادپـور در مقالـه اش بـه مفهـوم »اسـتبداد شـرقی« اشـاره می کنـد و بـا تمرکـز بـر 
رابطـه ی درون و بیـرون بـه رابطـه ی مصـرف مـواد و امـر سیاسـی در تاریـخ ایـران 
و وحشـت  تـرس  بیـرون فضـای  پیشـامدرن،  ایـران  در  او،  گفتـه ی  بـه  می پـردازد. 
همیشـگی بـود، جایـی کـه حاکـم می توانسـت بـی هیـچ دلیلـی هـر بالیـی سـر آدم 
بیاورد، و در مقابل، درون، همان »گوشـه ی چمن« مورد عالقه ی حافظ، حاشـیه ی 
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امنـی بـود کـه فـرد می توانسـت در آن اندکـی فراغـت و لـذت بیابـد. امـا ایـن تقابـل و 
دوگانگـی در دوران مـدرن فرومی پاشـد:

در عصـر جدیـد، درون بیـرون بـه انحـای مختلـف در هـم فرومی رونـد و در نتیجـه 
تجربه و کارکرد مواد مخدر نیز به همین ترتیب دیالکتیکی می شـود. مواد افیونی 
قـوی مثـل هروئیـن فـرد را بـه سـوی یـک دنیـای درونـی انتزاعـی می راننـد، بـه نحـوی 

کـه تنهایـی مفـرط فـرد بـه جدایـی کامـل او از جامعـه می انجامـد.۳۸

ژاک دریدا، فیلسوف فرانسوی، در مصاحبه ای با عنوان رتوریک مواد می گوید:

مـا چـه چیـزی علیـه معتـاد بـه مـواد داریـم؟ چیزی که هرگز، یا دسـت کم هرگز نه تا 
آن حـد، علیـه فـرد الکلـی یـا سـیگاری نداریـم: این که معتاد خـودش را از جهان جدا 
می کنـد، بـه تبعیـد از واقعیـت مـی رود، از واقعیـت عینـی و زندگـی واقعـی در شـهر 
و اجتمـاع می گریـزد؛ این کـه او بـه درون دنیایـی از اوهـام و تکانه هـا می گریـزد. مـا 
ایـن وهم دوسـتی او را نمی پسـندیم. بی شـک بایـد بیـن به اصطـالح مـواد توهـم زا و 
سـایر مـواد تمایـز بگذاریـم. امـا ایـن تمایـز در رتوریـک فانتـزی محـو می شـود کـه در 
ریشـه ی هرگونـه منـع مـواد هسـت: مـواد باعـث می شـود مـا هـر درکـی از واقعیـت 
حقیقـی را از دسـت دهیـم. در نهایـت، همیشـه، بـه گمـان مـن، تحـت همیـن اتهـام 
اسـت کـه ممنوعیـت تصویـب می شـود. مـا بـا لـذت مصرف کننـده ی مـواد بـه خودی 
خـود مشـکلی نداریـم. امـا نمی توانیـم ایـن را تحمـل کنیـم کـه او ایـن لـذت را در 
تجربـه ای عـاری از حقیقـت داشـته باشـد. لـذت و بـازی )همچـون نـزد افالطـون( 
بـه خـودی خـود محکـوم نیسـتند، مگـر آن کـه عـاری از حقیقـت و اصالـت باشـند… 
معتـاد بـه مـواد، در برداشـت عمومـی مـا، هیچ چیـز تولیـد نمی کنـد، او هیـچ چیـز 
واقعـی یـا حقیقـی تولیـد نمی کنـد. وجـود او فقـط در حالتـی مشـروع اسـت کـه در 

رونـد تولیـد و مصـرف مشـارکت کنـد.۳۹

 معتـاد از آنجـا کـه تولیـد نمی کنـد و در فراینـد تولیـد و بازتولیـد سـرمایه شـرکت 
فعـال نـدارد، مشـکل جامعـه ی سـرمایه داری و طبقـه ی متوسـط اسـت. او بـا منطـق 
 - بـه یـک کاال  را  نـدارد و همـه ی کاال هـا  مصرف گرایـی جامعـه ی مـدرن خوانایـی 
زندگـی  سـبک  کـه  اسـت  این گونـه  می دهـد.  تقلیـل   - مصرفـی اش  مـاده ی  یعنـی 
معتـاد سـایه ای بی رنـگ و وارونـه از سـبک زندگـی مبـارز انقالبـی اسـت. اگـر مبـارز 
انقالبـی نقطـه ی اوج فعالیـت علیـه نظـام حاکـم تلقـی می شـود، معتـاد در انفعـال 

نـاب  خـود اسـت کـه نظـام سـرمایه داری را پـس می زنـد.
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معتـاد به عنـوان فـردی از جامعـه ی مـدرن بایسـتی در مناسـبات تولیـد و بازتولیـد 
جامعـه نقـش ایفـا کنـد و معتـادان بـه مخـدر، بنـا بـر سـبک زندگـی مرسوم شـان، 
از ایفـای چنیـن نقشـی ناتوان اند.کلیشـه ی معتـاد در جایـگاه »انـگل جامعـه« در 
همیـن تصـور ریشـه دارد. فـرد مصرف کننـده ی مـواد از همـان بـدو امـر از جامعـه 
و مناسـبات اجتماعـی )از روابـط بـا دوسـتان و خانـواده گرفتـه تـا شـرکت در آداب 
و مناسـک عمومـی و غیـره( طـرد نمی شـود. معتـاد حیـات نمادیـن خـود در جایـگاه 
بـه حیاتـی صرفـاً  نیـز  بیـرون  از  و  از دسـت می دهنـد  به تمامـی  را کم وبیـش  فـرد 
بیولوژیـک تقلیـل می یابنـد کـه کرامـت و شـأن انسـانی نـدارد و می تـوان بـا او، یـا بـه 
بیـان دقیق تـر بـا آن بـدن، هـر کاری کـرد بـی آن کـه پیگـردی حقوقـی داشـته باشـد. 
ایـن توصیـف از فـرد معتـاد بی خانمـان شـباهت بسـیار زیـادی بـه تعریـف مفهـوم 
گامبـن دارد.۴۰ او هوموسـاکر را  هوموسـاکر و »حیـات برهنـه« در فلسـفه ی جورجـو آ
موجـودی تعریـف می کنـد کـه حیـات نمادیـن اش را از دسـت می دهـد و بـه حیـات 
بیولوژیـک صـرف یعنـی حیـات برهنـه تقلیـل می یابـد. آگامبـن همچنیـن در کتـاب 
بازمانده های آشـویتس، به توصیف دسـته ای خاص از یهودیان سـاکن اردوگاه های 
بیـگاری نـازی می پـردازد کـه اراده ی بـه زندگـی را به تمامـی از دسـت داده بودنـد 
یـا  از جملـه »مسـلمانان«  بـه اسـامی مختلفـی  اردوگاه  و در میـان خـود سـاکنان 
تسلیم شـدگان مشـهور بودنـد.۴۱ وضعیـت ایـن افـراد را شـاید بتـوان از جهاتـی بـا 
وضعیـت شـمایل معتـاد بی خانمـان در ایـران امـروز قیـاس کـرد. ایـن افـراد حتـی 
از حمایتگـری اجتماعـی نهادهـای غیردولتـی نیـز برخـوردار نیسـتند و از آنجـا کـه 
وجودشـان تنهـا بـه اعتیادشـان تقلیـل داده می شـود، تنهـا کمکـی کـه ممکـن اسـت 
بـه آن هـا ارائـه شـود، فرستادن شـان بـه کمپ هـای تـرک اعتیـاد اجبـاری مـاده ی ۱۶ 
اسـت )کمـپ شـفق تنهـا یکـی از آن هـا بـود کـه بـه علـت مـرگ برخـی از سـاکنانش 

مدتـی موقتـاً تعطیـل شـد، امـا سـپس از نـو آغـاز بـه کار کـرد(.

منظـور از کمپ هـای تـرک اعتیـاد مـاده ی ۱۶ اردوگاه هـای اجبـاری اسـت کـه بـه ایـن 
منظـور تأسـیس شـده اند و بـا جمـع آوری معتـادان به اصطـالح »متجاهـر« از سـطح 
مـواد مخـدر  بـا  مبـارزه  قانـون  اسـکان می دهنـد.  اماکـن  ایـن  در  را  آن هـا  شـهرها 
کنونـی ایـران بـر اسـاس مفهـوم تجاهـر بیـن معتـاد خودمعـرف و معتـاد متجاهـر در 
دو ماده ی قانونی به ترتیب ۱۵ و ۱۶ تفکیک قائل می شـود: بر اسـاس اصالح ماده 
۱۵ قانـون، معتادانـی کـه بـا مراجعـه بـه مراکـز دولتـی یـا خصوصـی نسـبت بـه تـرک 
اعتیـاد و اخـذ گواهـی تحـت درمـان و کاهـش آسـیب اقـدام کننـد از تعقیـب کیفـری 

معـاف هسـتند و در غیـر ایـن صـورت مجرمنـد:

بـه  مربـوط  تبصـره ی  سـه  و  موادمخـدر  بـا  مبـارزه  قانـون   ۱۶ مـاده ی  موجـب  بـه 
آن، معتـادان بـه مـواد مخـدر و روان گـردان و متجاهـر بـه اعتیـاد بـا دسـتور مقـام 
قضایـی از یـک تـا سـه مـاه در مراکـز دولتـی و مجـاز درمـان، نگهـداری می شـوند و 
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بنـا بـه نظـر مقـام قضایـی تمدیـد ایـن مـدت بالمانـع اسـت کـه بـا درخواسـت مراکـز 
مذکـور، معتـادان موضـوع ایـن بنـد مکلـف بـه اجـرای تکالیف مراقبت بعـد از خروج 

هسـتند.۴2

گامبـن در پـروژه ی هوموسـاکر،  مازیـار غیابـی، بـا مددگرفتـن از دسـتگاه مفهومـی آ
فاصلـه ی بیـن ایـن دو قانـون را فضـای خاکسـتری کنترل/سـرکوب دولتـی می بینـد 
کـه الگـوی »مدیریـت اختـالل« را ممکـن می کنـد. او نیـز بـه شـباهت مفهوم »مجرم 
گامبـن اشـاره می کنـد: »وضعیـت حقوقی معتـاد، درون رژیم  بیمـار« و هومـو سـاکر آ
کنونـی کنتـرل مـواد، وضعیـت حیـات برهنـه اسـت، کـه سـاحت مدنی/سیاسـی اش 
بـه پرسـش گرفتـه می شـود و بـه حیطـه ای خاکسـتری نسـبت داده می شـود. حیـات 
برهنـه حیاتـی عـاری از حقـوق اسـت. عاری کـردن معتـادان از حقوق شـان کنتـرل 
سیاسـی بـر زندگـی آنـان ایجـاد می کنـد، وآنـان را بـه سـوژه ی رحـم سیاسـی-قضایی و 

عنصـری در اقتصـاد سیاسـی درمـان )کمپ هـای دولتـی( بـدل می کنـد.۴۳ 

امـروز حـل  بـه  تـا  از دیربـاز  ایـران  اعتیـاد در جامعـه ی  و  مـواد  مسـئله ی مصـرف 
نشـده بلکـه بـر وخامـت آن افـزوده شـده اسـت. دو گرایـش غالـب پزشکینه سـازی 
و جرم انـگاری مصـرف مـواد رویکـردی تنبیهی-قهـری را نسـبت بـه مصرف کننـدگان 
و معتـادان فـارغ از مـاده ی مصرفـی و شـیوه ی مصـرف توجیـه کـرده اسـت. تصـوری 
غالـب  متوسـط  طبقـه ی  طبقـه  افـراد  میـان  در  »معتـاد«  چهـره ی  از  کلیشـه ای 
طبقـه  همیـن  بـه  مصرف کنندگان/معتـادان  از  توجـه  قابـل  تعـداد  گرچـه  اسـت، 
ایـران در  روزافـزون در جامعـه ی  اقتصـادی  از سـوی دیگـر، فالکـت  تعلـق دارنـد. 
تبدیـل  و  »متوسـط«  طبقـه ی  هرچه بیشـتر  فقیرشـدن  باعـث  اخیـر،  دهه هـای 
آن بـه طبقـه ی متوسـط فقیرشـونده یـا فقیـر شـده اسـت. بخشـی از ایـن طبقـه، 
بـرای رفـع نیازهـای اقتصـادی و گـذران معـاش نیـز دسـت بـه انـواع بزهکاری هـای 
مرتبـط بـا مـواد زده انـد. بنابرایـن رابطـه ی میـان طبقـه ی متوسـط و مسـئله ی مـواد 
رابطـه ای پیچیـده و چندبعـدی اسـت و تحلیـل آن نیـاز بـه مطالعـات بیشـتر در ایـن 

اسـت.  زمینـه 
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