
 

 
تی تویک گرافیتی در تهران، اثر تصویر   

                                                      

 (1631میرصادقی )ی جمال عنوان رمانی نوشته1 
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: در مجموعه مقالاتی که  از این پس به مناسبت پایان قرن چهاردهم خورشیدی اشاره

وانه و کا، تلاش شده با نگاهی ژرفشودمیمنتشر  یاسیس اقتصاد نقددر سایت 

فرهنگی  اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و زندگیهای مختلف تکامل شناسانه جنبهآسیب

 ،مقالات ایپارهکاوی شود. در ان واشهایها و ناکامیاخیر و کامیابی صد سالایرانیان در 

تصویر کلی تحولات در سپهرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی 

 ایهو شخصیت هاها، رخداددر سوژه کاویژرف شده و در مواردی نیز در قالبِ ترسیم

 .به دست آیدتحولات ایران مدرن  و بینشی نسبت بهآگاهی  تلاش شده خاص،

 با ما همراه «های یک قرندرس»نی که در طرح راهانظران و هماز یااری صااا ب 

 دواریمو امی سپاسگزار ،در ادامه به ما خواهند پیوستی آنان که نیز از همهاند و دهبو

و ن امروز از ایراتر و تاریخیتر بینشاای عمی ی ارائهبه ه مقالات ساالساالاین انتشااار 

  نقد اقتصاد سیاسی .یاری کنند اافکندن طر ی برای فردپی

  

سوم اسفند  سیاه ای دیگر از حیات اجتماعی ایرانیان هستیم. صدسالی که کودتایی سدهدر آستانه

نظری بار بر آن. از چنین می کنونی نیز پایانی یأسآغاز آن بود و انسداد ساختاری دهه قراولپیش 1911

اهان در خو. یأس مشروطهدانستشکست از پی شکست تاریخ قرن را  اینتوان تاریخی به درازای می

ای متفقین، برآمدن و اعتلای جنبش دست قوی نخست قرن، اشغال ایران بهانگیز دو دهههای خوفسال

دیکتاتوری مطلق شاه از مقطع ی هاسال ،مرداد 92شدن صنعت نفت و شکست آن در پی کودتای ملی

انقلاب آمدهای پی ،ن دورههمیهای چپ جدید در ناکامی جنبش و 1631ارضی تا انقلاب  اصلاحات

ها لاشت کلاسیک معاصر جهان را رقم زد و جنگترین ساله که طولانیجنگی هشتدر پی آن بهمن و 

ر اکنون دو  ی پایانی قرن.مانده طی دو دههوبیش ناکامکم های کوچک و بزرگِها و خیزشو جنبش

 ی کالبدگسیختگینیم و یأس و ازهمبمیرا  ی دوزخیی قرنی جدید بیش از هر چیز دیگر انسدادآستانه

 دهد.از دست می تدریجبه اش راپیونددهندههای شریانگویی که  ایجامعه
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حیات اجتماعی ای که بارها برخاست و زمین خورد، جامعههمین در بستر  اما از منظری دیگر

 .ه استرقم زدرا جلو بههایی روتجربهکه  جریان داشتهایرانیان 

اما همان  ؛ماندسیاسی ناکام پایدار انقلاب مشروطه در شکل دادن به دموکراسی  در سپهر سیاست،

د و انی عمل پوشخواهان جامهرؤیاهای مشروطه برخی ازبه ی آغازین قرن انگیز دو دهههای خوفسال

شدن صنعت نفت در ایران شکل داد. جنبش ملی ی معاصر مامدرن را در جامعه کالبدهاینخستین 

داری رمایهسجهانی م نظاشکست خورد، اما نخستین جنبش ضداستعماری بزرگ در کشورهای پیرامونی 

یلی خ. سرنوشت انقلاب بهمن آن نبود که دبوحیات اجتماعی نوینی برای ایرانیان آغازگر و  را رقم زد

 بود که سایر کشورهای یکتاای تجربهدر نوع خود ، اما ندندپرورامیانقلابیون رؤیایش را در سر از 

کراتیک های دموجنبشو  هاخیزشها و ن دست یابند. حرکته آخاورمیانه تنها سه دهه دیرتر توانستند ب

 اخیرو  ومبتوان پیشگام موج دنیز بسا که جنبش ناکام سبز را چه و نظیر بودی پیشین نیز کمدو دهه

 .1612ماه آباندر ویژه بهخیرش بزرگ چند ؛ بگذریم از های عربی دانستانقلاب

بیعی ناشدنی به حیات طگرچه با لطماتی جبران ،اقتصاد ایران سازیدر سپهر اقتصادی، روند مدرن

 کوینتهای اقتصادی، زیرساختی توسعهی استمرار پیدا کرد و از منظر یبا فرازوفرودها ،و اجتماعی

ی و طبقه عتیی کارگر صنگیری طبقه، شکلبندی طبقاتیدگرگونی پیکرههای مدرن اقتصادی، بخش

 هایشرطیشپبرخی بگیر در قشربندی طبقاتی، افتن طبقات مزدوحقوقدست بالا ی و متوسط جدید

 است. کردهفراهم تا حدی اجتماعی مترقی را  تحولیک لازم برای  عینی

نرخ رشد جمعیت، هایی همچون های اخیر، شاخصهای عمیق دههرغم زخمدر سپهر اجتماعی، به

دانشگاهی به کل جمعیت، نسبت زنان دارای  نسبت افراد دارای تحصیلاتبُعد خانوار، نرخ باسوادی، 

تناسب عدم یدهندهخوبی نشاننیز به و غیره ی جامعهآفرینی آنان در عرصهو نقش تحصیلات دانشگاهی

  سیاسی است. های حقیقی و حقوقیساختارزیرساختارهای اجتماعی با 

تاریخ  رین مقاطعتدرخشانیکی از را ی اخیر سده نظرانصاحببسیاری از در سپهر فرهنگی نیز 

 .به بار دادهای پرشکوهی در تاریخ فرهنگی این سرزمین اند که قلهدانستهایران 

روندهای قرن جدید سیمایی متفاوت از قرن گذشته خواهد داشت.  ایرانِتردیدی نیست که 

ی در پایدار نفتهای توان در انتظار رونقنه دیگر میدهد که ساختاری درازمدت اقتصاد جهانی نشان می

شرایط مالاً احتو نه  ،تابدبرمی سادگیبه های پیشین رانه جامعه روش ،بوداقتصادی سوداگر و سودازده 

  .مساعد خواهد بودهای پیشین روشآسان استمرار برای  ای و جهانیمنطقه
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ها در یتها و فاعلتأکید بر ساختارها نباید ما را از توجه به اهمیت سوژه کافی نیست و این همه اما

 هاخولهای تحوروشن است که هیچ تحول مثبتی بدون درگیری سوژه .روند تحولات اجتماعی بازدارد

ی مهم آن مسأله ،اما ،در عین حالگیرد و امکان موفقیت ندارد. ای نو شکل نمیبرای ساختن جامعه

ولات تحتکوین ی گذشته بسترهای عینی برای مروز بیش از هر زمان دیگری در چهار دههاست که ا

 ژرف مهیا شده است.

روند به  ابیمبیتر بر روند تحولات تر و ساختاریتأثیر عوامل درازمدتدرک بهتری از برای این که 

اهش رشد سیاست ک شاهتوجه کنیم. رژیم  طی شصت سال اخیر رشد جمعیت در ایراندرازمدت 

 1613طی یک دهه از ها توانست کرد و در پی اجرای این سیاستخانواده را دنبال می نترلجمعیت و ک

م جمهوری یداندهد. چنان که میتقلیل درصد  9111درصد به  6116نرخ رشد جمعیت را از  1633تا 

 شکارا، آخانوادهکنترل و  های تنظیم باروریضمن مخالفت با سیاست ،نخست ییک دههدر  اسلامی 

طی یک دهه رشد جمعیت ایران را به نرخ  توانست در این زمینه سیاست رشد جمعیت را دنبال کرد و

تر از یک دهه این نرخ همسو با برساند. یعنی در کم 1633درصد در سال  6111 خوفناکتاریخی و 

جمعیت  زایش روزافزونفشارهای اقتصادی ناشی از افشدت افزایش پیدا کرد. به حکومتیهای سیاست

شد  روند نرخ رشد جمعیت نزولیو  واداشتحاکمیت را به بازنگری در سیاست پیشین های بعد در سال

درصد  1119نرخ رشد جمعیت در ایران به  هراسناک،اوج آن ، یعنی دو دهه بعد از 1623و در سال 

و  ودسازی رشد جمعیتبا محدحاکمیت مخالفت شاهد ن دهه بار دیگر ااز اواخر هماما رسید. 

نرخ رشد جمعیت در ایران کماکان روند نزولی اما  های اینبا همه. ایمبوده های کنترل خانوادهسیاست

 19ی ی نخست دههسالهمیانگین پنجتر تاریخی راستا با تحولات درازمدتهمخود را ادامه داد و 

های مشوق رشد جمعیت چهل یعنی اگر اعمال سیاست .بوددرصد  1191حدود  رشد جمعیتخورشیدی 

تی ح های اخیرهای مشابه سالسیاستسال پیش قادر شد رشد جمعیت را نزدیک به دوبرابر سازد، 

 نتوانسته آن را در سطح پیشین حفظ کند. 

 ازگاریسبه میزان ها سیاست «موفقیتعدم»و یا  «موفقیت»این است که بالا ی مثال منظور از ارائه

اه . هرگها سکان هدایت آن را در دست دارندکه حاکمیت دارد بستگی با بسترهای اجتماعی هاآن

اندکی قیت امکان موفتنها نهد نباشبسترهای عینی اجتماعی  مقتضایبه شود هایی که دنبال میسیاست

 1639ی ی ایرانی دههجامعهکند. در میل می« صفر»ها به در درازمدت احتمال موفقیت آنحتی  که دارند

کرده از روستا به شهر، با درصد جمعیت روستایی و بخش بزرگی از جمعیت تازه مهاجرت 39با 

ت سوادی و نسبت نازل جمعییب بالایغایت محدود، با نسبت تکنوکراسی و بوروکراسی مدرن به
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ت توانست دس آناز  یاانهایگرهای جمعیتی واپسسیاستکرده، نسبت اندک زنان تحصیلبا و دانشجو، 

ه جامعو  مطلقاً شکست خوردی مشابه یهاهمین جامعه سیاستدر سال بعد  19. امااز آب درآید« موفق»

 . خواست طی کردمسیری را که خود می هاآناعتنا به بی

 یقانون همچوندهد رخ میاجتماعی  هایسایر هویتو در پراکسیس طبقات و چه در دل جامعه آن

تر بخشروشنی تواندمی همین مثال ساده تأمل بر. زندمیخود را بر تحولات اجتماعی هر عینی در نهایت مُ

کند، اما اغلب خانوارهای امروزی ایران این سیاست باشد. حاکمیت سیاست رشد جمعیت را دنبال می

خود خودیجا، اقدام فردی بهروند. در ایندانند و زیربار نمیی زندگی خود مغایر میرا با سبک پذیرفته

های سیاست شود. اما در حوزه بخشد و مانع از تحقق عملی یکبیک کنش مؤثر را شکل تواند می

رای بنیازمند همگرایی  ،سیاسیدر سپهر های فردی برای اثرگذاری اثباتی این اقدام ،تحولات کلان

های جمعی گیری فاعلیتو شکلفردی  «های آگاهشدن ارادهمتشکل»هستند و این به یکدیگر  تقویت

ی مستقل هادادن به تشکلکان شکلمنوط است. پس دستورکار بدیهی و مشخص در چنین شرایطی ام

 است.برای تشکیل یک بلوک اجتماعی مترقی مدنی و سیاسی 

نرفته  اییهحضور چنین فاعلیتپذیرش تاکنون زیربار های حاکم ساختار و سازوبرگ در مقابل،

 های اجتماعی و حاکمیت مسیرطبقات و گروه ،کنونی یشدهمسدود وضعیتصورت استمرار است. در 

ای هتدریج چنان بر حلقههای اجتماعی بهکنند و شدت آسیبی از یکدیگر را دنبال میواگرای

ی کالبد هندهدهای تشکیلاندام بندیمفصلی اجتماع سنگینی خواهد کرد که به فروریزی پیونددهنده

د و انر قدرتهایی که دچه آن ،باشد یشود. چنین وضعیتی بعید است که به نفع کساجتماعی منتهی می

را به فردا  امروز»و نه صرفاً  درازمدتگیری عقلانی تاً اگر عنصر تصمیمهایی که بر قدرت. طبیعچه آن

برای خود  ترخطردر حاکمیت باشد باید تلاش کند این فروریزی درازمدت را به یک گذار کم «رساندن

ده مشاهحاکمیت هم « طلباصلاح»در جناح موسوم به  ولوتاکنون چنین عقلانیتی را  امابدل سازد 

  .ایمنکرده

تحولات  یدارندهبازبخش یا بینی نیست. چه بسا اتفاقات که شتابمدت قابل پیشتحولات کوتاه

 شود که قادر باشیم فراتر از هیاهوهای روزمره سیاسی بشود. اما برخورداری از نگاهی تاریخی سبب می

 آن مسیر گام زنیم. و در  قرار بگیریماریخ سمت درست تدر 

م کدستقدمتی  مدرن اکنون آغاز نشده و در ایرانِی امروز از همکه مبارزه سپردباید به خاطر 

ها و بیست سال پیش تا تمامی تلاشصدوخواهان در یکهای مشروطهبیش از یک قرن دارد و از تلاش

. ی اخیر استمرار پیدا کرده استفرهنگی و اقتصادی سده های سیاسی و اجتماعی وها و انقلابجنبش
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ردا همین شان است تا شاید فگاهشان نیز تکیههای امروز تنها نیستند. ارواح مردگاندر این پیکار، نسل

 . ان استشها سال مقاومت پیشینیانغرور بر بلندای تاریخی بایستد که برآمده از دهنسل به

ماکان ک وظیفه داریمایم، ها شانه خم کردهها و ناکامیهگین شکستواند زیر بارپس، در حالی که 

اشی از ی نبازدارنده زنجیرهایرغم انسداد ساختاری، به ،امیدوارم باشیم. چراکه امروز دیگربه فردایی 

های ههتر از درمقکم مراتببه اجتماعی و فرهنگیی بازدارندهو سدهای  رشدنایافتگی نیروهای مولد

تحولات  تری درنقش بسیار مهم ندقادرطور بالقوه بههای اجتماعی و فردی سوژهرو ازاینیشین است و پ

  د.نآتی ایفا کن

 اهمیتبیش از هر زمان بر های گذشته، شکست عللبا آگاهی از باید امروز  سخن آخر آن که

 هکرد اشیادآوریترها شاعرمان پیشچنان که بایسته بود به آن توجه نشد و آنکه  چیزی پای فشاریم

  بود:

 تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم

 و آن نگفتیم که به کار آید

 چراکه تنها یک سخن،

 یک سخن در میانه نبود:

 آزادی! -

 


