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و نقش  جايگاه
و طبقات اجتماعي در ايران )1360-1380( نيروها

� بهمن كشاورز

 استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان

)6/11/89: تاريخ تصويب–24/7/89:تاريخ دريافت(

: چكيده

و طبقات اجتما و اقتصادي نيروها عي در ايران در هدف مقاله حاضر بررسي وضعيت سياسي

و. است1360-1380ي سال ها نويسنده اين بحث را با تكيه نسبي به تئوري پوالنزاس مورد تجزيه

در. تحليل قرار داده است هااين مقاله مي گويد و طبقات مانند سال ي فوق برخي از اقشار

و اقتصا و طبقه متوسط سنتي به دليل برخورداري از منابع سياسي  دي بيشتر، بورژوازي تجاري

هاتحت چنين شرايطي در اين. قوي تر از ديگر گروها بودند  دولت جمهوري اسالمي ايران سال

و اقشار مزبور به صورت متناوب قرار گرفت؛ در دهه  از نقطه نظر 1360تحت كنترل اليه ها

تادو1370اقتصادي دولت از طبقه حاكم تجاري به صورت نسبي استقالل پيداكرد؛اما در دهه لت

و سوداگري بيش از دوره  و به دفاع از مناسبات سرمايه حدودي به عنوان نيروي ابزاري عمل كرد

.قبل برخاست

::واژگان كليديواژگان كليدي

 ابزار گرايي استقالل نسبي، دولت، سته بندي اجتماعي،دطبقه اجتماعي،

                                                     Email: Bahmankeshavarz54@yahoo.com 0241-4265634: فاكس*
:از اين نويسنده تاكنون مقاله زير در همين مجله منتشر شده است

.89، بهار1، شمارة40، دوره"انقالب مشروطيت؛ انقالب اجتماعي يا انقالب دموكراتيك؟"
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 سخنآغاز
و پيروزي انقالب اسالمي در سال ي ايـران را بـا جامعـ،1357سقوط دولت پهلوي دوم ه

و سياسي مواجه كرد ابعاد تغيرات گوناگون در ي مي تـوان ورود روحـانيون،.اجتماعي طبقـه

سن  و متوسط به نهادهاي قدرت و تجار بازار  همين طور سلطه سرمايه تجـاري بـر مناسـاتتي

و غير ايرا.دكرنها تلقيآترين اقتصادي را به مثابه مهم  ني، كمتـر در مباحث پژوهشگران ايراني

به نگارنده تالش دارد با تĤثير پذيري نسبي. مطالبي از اين دست وجود دارد از نظريه پوالنزاس

 در تبيين موضوع از دو فرضيه تكميل كننده زيـر.اين خال را پر كند ني مناسبتر،دليل قدرت تبيي 

:گرفته شده است بهره

هادر. الف اهدر ميان گرو1360-1380ي سال و طبقـات صـاحبان جتمـاعي در ايـران، هـا

و همچنين طبقـه متوسـطس تـشكيالت ابـزار اقتـصادي،( از نظـر قـدرت سـنتي رمايه تجاري

.داراي موقعيت بهتي بودند...)و

شد.ب حفـظ( دولت جمهوري اسالمي ايران به سوي استقالل نسبي؛اين وضعيت موجب

و جانبـداري از عاليـق طبقـه متوسـط سـنتي  و ابـزار گرايـيه دوردر)مناسبات سرمايه جنـگ

هادر)تقويت سرمايه گرايي(محدود .ي بعد از جنگ حركت كندسال

به براي و دولـت پرداختـه در بدو كار بـه مفـاهيم نيـرو، مزبور هدفنيل طبقـه اجتمـاعي

برآ.خواهد شد  يو جايگـاه دولـت در ايـران، رسي وضعيت طبقه اجتماعي نگاه پس از رابطـه

و طب .دشقات اجتماعي بازگو خواهد دولت جمهوري اسالمي

و طبقه اجتمـاعي.1 ي:مفاهيم نيرو و در برگيرنـده نيـروي اجتمـاعي مفهـومي عـام

و دسته هايهگرو طبقات، مت. اجتماعي استهاي منزلتي ميدر تـوان ون جامعه شناسي سياسي

را گروه هـا ماركس در چارچوب شيوه توليد،. از چند منظر در باب نيروي اجتماعي بحث كرد 

به مفهوم طبقه اجتماعي مورد ارزيابي قرار داده است از مباحث او اين نتيجه بـه دسـت.با تكيه

كه طبقه اجتماعي،آمي در معنـاي تملـك يـا عـدم-گروهي با ويژگيهاي اقتـصادي هماننـد يد

ت  و سازمان پذيري در معناي–و خصوصيات غير اقتصادي-وليدتملك بر ابزار  بلوغ اجتماعي

).p:2-7،class,edgll؛22-30صص1379گرب،(ستا– سياسي

آهاي موجود در ايران با استفاده از نظريه ماركسهتحليل گرو مادگي سياسي به دليل عدم

ا. حتي كارگران صنعتي مشكل ساز استگروه ها و سازمانط با مالكابرتگفته هاي وبر در يت

به عنوان منابع ه تكوين طبقه اجتماعيپذيري مي دهدبا ماركس متفاوت اما وبر.مانندي نشان

هااز ماركس از  ويمالك در.در تعريف طبقه نيز سود جسته است...ي ديگر مانند خدمات

دو- تشكيل سازمان سياسي آمادگي سرمايه داران برايمدل سه طبقه اي وبر متفاوت از مدل

كه بر اساآضمن. بيش از پرولتاريا فرض شده است- طبقه اي ماركس س نظر وبر گروهن
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نه صرفـاً در قالب طبقه اجتماعي بلكه در چارچوب گروه منزلت بابه عنوان اجتماعي  گروهي

به كنترل.)70-77،صص1374وبر،( استدركل زيست فرهنگي مشابه هم قاب اين ديدگاه با توجه

و ضعف حتي سرمايه داران صنعتي در سازمان گي يافت طبقه باال بر ديگر طبقات در ايران

م.ن چنان خوبي برخوردار نيستآ سياسي، از قدرت تبييني تفاوت از دو نظريه پرداز پوالنزاس

ناآمالكاز فوق، و يا او. است گاهي در تعريف طبقه اجتماعي استفاده نكردهآگاهي  در مباحث

در. عالوه بر تصريح بر طبقه اجتماعي از دسته اجتماعي هم ياد شده است شناسائي پوالنزاس

هاگ و نظاميان از مفهوم دسته اجتماعي به عنوان گروهي غير مرتبط با روه يي مانند روحانيون

در-هاي اقتصاديطبقه اجتماعي واجد ويژگي به زعم پوالنزاس،.بهره گرفته است ابزار توليد

و تملك بر -نحوه سلطه طبقات بر يكديگردر معناي- سياسي- ابزار توليد معناي نحوه كنترل

ا و 1359 پوالنزاس؛1376بشيريه،( باشدمي همانند-فكري يا يدي در معناي نوع كار؛-لوژيكيدئوو

سه طبقهبا.)polantzans,1975؛1975؛1360 و(تاسي كلي از پوالنزاس مي توان از باال، متوسط

ها در ايران)پائين به ميان1360-1380ي سال پ.وردآسخن د والنزاس اين اهميت را دار بحث

هاكه همه مي توان در گروه به دليل عدم سازمان يافتگي سياسي ي موجود در ايران را حتي

برآچارچوب و بر.سي قرار دادرن مورد بحث هاشناسايين،آمزيد ي مختلف مانند گروه

و دسته اجتماعي از سوي پوالنز به بحثاطبقه هاس كمك كننده ي موجود در ايران در گروه

ازسال ها اي بعد .ستانقالب

در مفهوم طبقـه اجتمـاعي، مفهوم دولت تا حدودي مانند:مفهوم دولت.2 مجـادالتي را

به همراه داشته است  به مثابه نهـاد اجبـار فـرض. ميان جامعه شناسان سياسي ماركس دولت را

پـوالنزاس بـه.ايدئولوژي ديده شده اسـتو در مباحث وبر،دولت تركيبي از اجبار. كرده است 

و نهادهـاي شفافيصورت و قـواي ثالثـه تـر دولـت را شـامل نهادهـاي اقتـدار نظيـر ارتـش

ها ايدئولوژيك مانند احزاب سياسي،  وآي دستگاه سـاخت بـه نظـر او،.دانسته است... موزشي

و عاليـق  كه خود در عين تاثيرپذيري از مناسـبات سـرمايه دولت نمادي از بلوك قدرت است

و غيرهژمونيك در نديبطبقه حاكم،انعكاسي از جناح   باشـدن دولـت نيـز مـيآهاي هژمونيك

بر اساس اين برداشت،دولت جمهوري اسالمي ايران شـامل نهادهـاي.)67و24،صص 1379 گـرب،(

و جديد  و ارتش قديم مجلـس خبرگـان شوراي نگهبان،،)سپاه پاسداران(اقتدار نظير فواي ثالثه

و نهاد واليت رهبري، تـرين نهادهـاي مهـم. فقيـه بـوده اسـت مجمع تشخيص مصلحت نظام

و،دانشگاه ها وزشي مانندآمنهادهاي ايدئوتوژيك دولت،  نهادهاي فكري نظير حوزه علميه قم

هاو سازمان ها  و صنفي مانند گروه هاي سياسي و حزب جمهوري اسـالمي تشكل ي روحاني

هادر.بوده است و طبقات 1360-1380ي سال تـاثير نهادهـاي تحـت اجتمـاعي، رابطه دولت

و ايدئولوژي بوده است  در؛ اقتدار هامنتها مي توان گفـت كـه ايـن رابطـه بيـشتر سال ي جنگ
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مي نموده اسـت و اختيـارات،ي فـوق البتـه نهادهـا. انعكاسي از نهادهاي ايدئولوژيك قـدرت

ازبر. متفاوت داشته اند  و نهادها مانند واليت ففيه،خي زان بـا توجـه بـه ميـ... شـوراي نگهبـان

در.اندي نهادهاي تعيين كننده در فرايند تصميم گيري كشور بوده در زمره اختيارات بيشتر  ايـن

ي مجريه  و قوه كه مجلس  1360-1380ي سـال هـا عنوان نهادهاي تاثير گـذار در حالي است

.ديده شده اند

و كنـار 1357-1360ي سـال هـا نظام سياسي ايران بعد از پشت سر گذاشتن نايكپارچگي

و غيـر مـذهبي از گروه ها رفتن و همين طور دور شدن چپ مـذهبي ي ليبرال از بلوك قدرت

و با به عنـوان تصاحب اهرمهاي قدرت بوسيله حزب عرصه سياست رسمي  جمهوري اسالمي

نـه نظـام حزبـي واحـد-به سوي نظام حزبي واحـد مـسلط گروه برتر طرفدار انقالب اسالمي

ن  به ي بلكه بيشتر شبيه و سياسـي مكزيـك در انحصار  ميـاني انقـالبيسـال هـا ظام حزبـي

ها،1360اما در اواخر دهه.حركت كرد-مكزيك و بـه رغـمشـي اين حزب متوقف فعاليت د

و گروه ها فعاليت به انقالب اسالمي  فراگيـر در عرصـهيبه دليـل نبـود حزبـي مختلف معتقد

پي سياسي كشور، .دا كردنظام سياسي به نظام بدون حزب حاكم شباهت

و منابع قدرت طبقات سه گانها.3 د كـه كـر تاريخي دركيمي توان در چشم انداز:بزارها

هابرخي. هاي اقتصادي متفاوت را پشت سر گذاشته است جامعه ايران نظام  حكايـت از داوري

سيايي بـوده اسـتآ داراي شيوه توليدي آسيايي يا شبهن دارد كه در همه مقاطع تاريخي،ايرانآ

هادركه  ها.ي بعد از انقالب هم تداوم داشته است سال ديگر بـر ايـن امـر داللـتيپژوهش

كه ايران شيوه هاي توليد متفاوت  و(دارد  در دوران پهلـوي نظـام.داشـته اسـت ...)زمين داري

در متن فشارهاي سياسي اين نظام اما با ظهور انقالب اسالمي،؛سرمايه داري صنعتي تجربه شد

در.گوناگون قرار گرفتو اقتصادي  هابه هر حال ي بعـد از انقـالب بـه رغـم تقابـل بـا سال

مناسبات سرمايه با هژموني سرمايه تجاري خفظ شـدي جنگ،سال ها سرمايه داري صنعتي در

و سـرمايه گرد تـضعيفي بعد از جنگ اين رويكرد تقابلي سال ها ودر  نكـهآ صـنعتي بـي يـد

ها از سوي؛ه باشند نمايندگاني در نهادهاي قدرت داشت  و اصالح طلـب مـورديجناح  اعتدالي

و سـنتيبه هر حال، اين مناسبات اساسا. قرار گرفت پشتيباني  تا حدودي سرشتي سوداگرايانه

و خـدمات كشاورزي،(همه بخشهاي اقتصاديبه خود گرفته، و بـه)صـنعت را متـاثر سـاخته

.ايه داري غربي پيدا كرده است نظام سرملحاظ روابط اقتصادي خارجي هم پيوندي با

 طبقه پائين.1
به لحاظ جمعيتي همانند طبقه پايين بسياري از ممالك جهان سـوم.1 طبقه پايين در ايران

و بيش از طبقات ديگر بوده است  از. پر شمار  اين طبقه بـه ،اندازه جمعيتي بررسي ها در بعضي
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 در اين راستا گفتـه. استجه قرار گرفته مورد تو 1360ي دهه سال ها تفكيك اقشار وابسته،در

درصـدجمعيت بهـره بـردار40)البتـه بـا احتـساب دهقانـان ضـعيف(كارگران كشاورزي، شده

در.)80،ص1378خادم آدم،( كشاورزي بودند  كه ي سـال هـا اين در حالي است ،1350ي اول دهـه

و در حـدودآتعداد گران صـنعتي جمعيـت كـار.ورد شـده اسـتآدرصـد بـر46/42 نها بيشتر

در.)p172،1987،Asef Bayat( نفر تخمين زده شده است30300خانجات بزرگ معادلركا  ايـن

به ترتيب و معدني 12روزنامه كيهـان،( نفر بوده است 46000و 1200000مورد كارگران ساختماني

مي توان نتيجه گيري كرد كه جمعيت پرولتاريـاي صـنعتي.)18،ص1368شـهريور در با اين حساب

 بـه لحـاظ طبقـات طبقه پايين در مقايسه با ديگر. بوده است ديگر نيروهاي كار، كم مقايسه با

هاتركيب جمعيتي در ي.شرايط مساعد نداشـته اسـتي بعد از انقالب،سال بيـشترين انـدازه

مي  بي سواد را 87 بـا- كـارگران صـنعتي در اين ميان،.توان در ميان اين طبقه يافت جمعيتي

،ص 1375رفيعـي،( نها داشـته انـدآموقعيت بهتر در ميان- جمعيت باسواد در حد زير ديپلم درصد

 نهـا داراي تمــايالتآبخـش قابـل توجـه از اعــضاي طبقـه پـايين جـوان بــوده انـد ولـي.)48

آ. بـوده انـدبه صورت محـدود- بجز كارگران صنعتي-سنت گرايانه 67/31مـار بـر اسـاس

،1371 وزارت كـشاورزي،(ي جنـگ جـوان بودنـد سال هـاه بردار كشاورزي در درصد جمعيت بهر

.)132ص

و طبقه پايين در نهادهاي تاثير گذار.2 و همين طور نهادهاي تعيين كننده، چندان از قدرت

از.برخوردار نبوده است نفوذ وآ گويـاي بررسـي هـا البته برخي ن اسـت كـه در دوران جنـگ

درهاسال و مجلس،ي بعد از جنگ ي با خاستگاه كارگري حضور داشتند كابينه  فتـهگ. عناصر

از9و11،8 ادوار دوم تا چهـارم-شود در مجلس شوراي اسالمي مي نماينـدگان داراي نفـر

 كردنـد بلكـه بـر كـارگري فعاليـت نمـيي بودند؛اما آنها در قالب فراكسيون ريشه هاي كارگر 

و(يهاجناحاساس عاليق ح)معتدلچپ، راست ك دولتي به  ارگران بـر مـي خاسـتند مايت از

و پژوهش،( كه با تـالش چـپ گرايـان اسـالمي بـه ثمـررامي توان قانون كار.)102،ص1377 مجلس

و متضمن مواردي مانند تشكيل شوراهاي كارگري  بود– بدون پذيرش حق اعتصاب-نشست

يـك در جهت همسويي با كـارگران،سال ها در كابينه هم در اين. گامي در اين مسير بر شمرد

به تصدي وزارت كار گماشته شد  و طرفدار انقالب  نكـه در ايـن مقـاطع،آضمن؛ كارگر سابق

و(نيروي كار كشور در نهادهاي انقالبي و در عين حـال...)سپاه پاسداران حضوري قوي داشت

دولت جمهوري اسالمي بـه. نها بودآهم در اختيار...وهاامور مانند فرمانداري برخي از مصادر 

هادر كارگران را در زمينه هاي اقتصادي، مشخصاً موازات رويكردهاي سياسي،  ي جنـگ سال

اما اين اقدامات به صورت كلـي وضـعيت.با اعطاي يارانه اقالم مختلف مورد حمايت قرار داد

و نيروي كار را خيلي تحت تاُ  . زار مـي دادآ را نهـاآ...ثير قرار نداد؛ چون مشكالتي مانند مسكن
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به وجودياين امر از سو و پيامدشآي نوعي انفعال در ميان بخشي از نيروي كار كهآورد ن شد

به شهرهاي بزرگ به منظور يـافتن كـار بزنـد به مهاجرت از سـوي. نيروي كار روستايي دست

به از كارگران در مراكز صنعتي در موا بخشي ديگر، به تدريج  سياسـت جهه با كاهش دستمزدها

كه برخيآاعتراضي روي درم مارها،آوردند  مـورد90ي جنـگ در حـدود سال ها يزان آنها را

ميآبر به دليل اجراي برنامه تعديل هاي بعد از جنگ سالدر.)P163،1987،BAYAT( كنند ورد

كه متضمن خصوصي سـازي كارخانجـات و تضعيف برنامه هاي كنترلي دوران جنگ اقتصادي

 كارگران صنعتي با حمايت نسبي خانـه كـارگر؛ي كار از كارخانجات صنعتي بودو تعديل نيرو 

مراكـز صـنعتي%95 به هـر حـال عـواملي ماننـد سـلطه.به مخالفت با وضع موجود برخاستند

و ضعف يا عـدم فعاليـت رسـمي%57كوچك، حضور  ي چـپ سـازمان هـا كارگران غيرماهر

.)87،ص1374گالبي،( ران ذي مدخل دانستكارگري را مي توان در ضعف فرهنگ كارگري اي

در.3 در43/13-مد مليآطبقه پايين در ايران بخشي از -1370ي اول دهـه سال هـا درصد

به نوعي وضعيت.)177،ص1374رفيع پور،( را در اختيار داشت گونـاگون را در ابعـاد نهاآاين ميزان

و35مانند عدم دسترسي  به سكونت گاه  از منظـر ديگـر،.شان مي دهـدن ... درصدي كارگران

دركهن داردآاين وضعيت نشان از درآمنابع مدي طبقه پايين در ايران در مقايسه بـا وضـعيت

سوآ  برخي آمارها.م آن چنان مساعد نبوده است مدي اقشار پايين دست برخي از ممالك جهان

كه دهك پايين در ايرانآگوياي در-در بـر مـي گيـردكه نيروي كار در ايران را نيـز-ن است

 درصـدي7/3 درصد داشته كه در مقايسه بـا سـهم67/1 سهمي در حد 1370ي بعد از سال ها

البتـه در ميـان.)38،ص1382حامـدي،( دهك پايين در كشورهاي مانند بنگالدش پايين بـوده اسـت

قـكه بوده اند كساني نيروي كار ايراني  و يـا بـه نهادهـاي درت داراي مهارت كاري باال بـوده

در.نداهنزديك بود  و سياسـي مناسـب  اين عده مانند طبقـه متوسـط داراي موقعيـت اقتـصادي

اآمي توان.ي بعد از انقالب بوده اند سال ها شـرافيت كـارگري مـورد نها را تا حدود زيادي با

. دانستنظر پوالنزاس نزديك

 طبقه متوسط.2
و پايين.1 دريبخشن،آطبقه متوسط خاصه بخش سنتي قابل توجـه از جمعيـت ايـران را

ها  مي داد 1360-1380ي سال به صورت مجزا،. تشكيل بهمي توان  ايـن جمعيت اقشار وابسته

هادر مثالً.دكرطبقه را ارزيابي ح ماري،آي بررسي در5/1د جمعيت كسبه بازار در  ميليون نفر

،هاسالدر ايننآدر كنار؛)163،ص1378كازروني،( تخمين زده شده است 1370ي اول دهههاسال

بر5/1هم)هكتاري10تا2( جمعيت خرده مالك روستايي در ايـن.ده اسـتشوردآ ميليون نفر

 1350در مقايسه بـا اواسـط دهـه)هكتاري5تا2(مي توان گفت جمعيت خرده مالكان ميان،
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به چهاردرصد بر. افزايش داشته اسـت- درصد83/21 درصد در برابر4/24-نزديك سـيردر

درآتـوانمي بردار كشاورز درصد جمعيت بهره7/35با)هكتاري50تا10( خرده مالكان  نهـا را

تـوان كلـي مـيياز منظـر.)30،ص1371وزارت كـشاورزي،(ي طبقه متوسط مرفه سنتي قرار داد زمره

در درصد35فهميد  هاجمعيت كشور مي دادندرا1370ي دهه سال تكه نسب دهقانان تشكيل

در.درصد كاهش داشته است20)312ص،1375 ابراهاميـان،( درصد بود55كه1356به سال اين رقـم

كه در اين مقـاطع در حـد  و كره جنوبي 25و31مقايسه با جمعيت دهقانان كشورهاي برزيل

از ميـان اقـشار جديـد طبقـه.)Todarou&smit2003-p112(بـاال مـي نمـوده اسـت درصد بوده،

هادرعيت دانشجويي كشورجمهم متوسط، يسال  فزاينـده بـه خـوديروند1370ي اخر دهه

و به مرز و بودجـه،( نفر نزديك شد 1070000گرفت ص1375سازمان برنامه ي اول سـال هـادر.)354،

دا برخي از مقاما 1380دهه كه جمعيتت  دانشجويي كشور شـامل نشگاهي خاطر نشان كردند

نفر در هر صد هزار نفر رسـيده 3000تا 2000 بين)و دولتيزاد اسالميآدانشگاه(دانشجويان

كهآ گوياي اين آمارها.)3،ص1380 ارديبهشت3روزنامه افرينش،( است ازن است تعداد دانشجويان بعد

ازيسال ها با جمعيت دانشجويي انقالب  كه قبل  230000از 1356نها در سـالآ تعداد انقالب

م( نفر تجاوز نمي كرد با. پيدا كرده بود فاصله زيادي)220ص،1375يان، آبراها رقم مربور در مقايسه

و  ، پـايين ولـي رژانتين با بيش از سه هزار دانـشجوآجمعيت دانشجويي كشورهاي كره جنوبي

به دانشجويان كشورهاي حد شيلي،نسبت و برزيل كه در از2000تركيه باالن بودندآيا كمتر

در.)vahnaneh,1997,pp211&212( بــوده اســت   تعــداد،1370ي دهــه هــاســال همچنــين

كـه بـيش از)163،ص1381، نظـري( هزار نفر رسيد403/1 التحصيالن دانشگاهي كشور به رقم فارغ

به كار بودنآدرصد2/1و 10 و كارخانجات مشغول در نتيجه.)89،ص1374گالبي،(دنها در ادارات

طب  درمي توان گفت كه اقشار جديد در1370ي دهـه سـال هـاقه متوسط از نقطه نظـر كمـي

و اين امر باعث شـد كـه موقعيـت سياسـي سال ها مقايسه با ي اول انقالب فزوني پيدا كردند

 از اقشار سنتي طبقـه متوسـط از نقطـهيتوجهبخش قابل،در مقابل. بهبود بيشتر يابد رايانگنو

و تحصيل كرده در رن هامارآ.ج بودندنظر داشتن عناصر با سواد ي سال از1370ي دهه  نـشان

از دهقانان متوسط–ن دارد كه دهقانانآ به حساب مـيآهم بخشي 3/93 در حـدود-يـدآنها

بي سواد يا كم سواد بوده اند .)29،ص1371وزارت كشاورزي،( درصد

در.2  در نهادهـاي قـدرت بـسياري بعد از انقـالب داراي نفـوذ سال ها طبقه متوسط سنتي

و عناصـر دانـشگاهي طرفـدار حكومـت بخشي از كسبه بازار،.بودند و بزرگ دهقانان متوسط

ي دوم بـه ترتيـب مثال،به عنوان. ديني دراين نهادها حضوري فعاالنه داشتند  در مجلـس دوره

د كتري نفر داراي مدرك ليسانس،10و19،45 و ، 1366روابط عمـومي مجلـس،(دبودنفوق ليسانس

بهاي.)104ص ي پنجم روابـط عمـومي( نفر افزايش پيـدا كـرد36و74،64ن امر در مجلس دوره
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مي توان.)32،ص1377مجلس، خا نهاد،در اين هم چنين چنـان كـه. يافت ستگاه دهقاني عناصري با

و سوم در مجالس  از53و78، ادوار دوم و بـزرگ( خانواده دهقـانازنمايندگان نفر )متوسـط

و( بودنـد ، مجلـس و ميــاني اقــشار،در مقابـل.)102ص،1377پــژوهش در جديـد  از مزيـت حــضور

درآ. بي بهره بودند 1360-1380ي سال ها نهادهاي قدرت در در1357-1360ي سـال هـا نهـا

و جبهـه ملـيآي سياسي مانند نهضت تشكل ها قالب بـه نـوعي در بخـشي از سـازمان زادي

ي اول، در مجلس شوراي ملي. دولت مشاركت داشتند   نفـر از نماينـدگان53و25و37دوره

و ليسانس بودند ،(داراي درجه دكتري، فوق ليسانس ص 1360روابط عمومي مجلـس كه در ميـان)205،

ي صنعتي نها،آ و سرمايه مي كردند عده اي از طبقه متوسط جديد درآ.پشتيباني ي هـا سـال نها

هاستندبه عنوان منتقد دولت ظاهر شدندو توان1380-1360  انجامياتي محدودغي تبليفعاليت

را،بخشي از طبقه متوسط جديد هم در رويارويي با دولت جديد اسالمي. دهند  شيوه قهراميـز

 طبقه متوسط سنتي از نقطه نظـر سـازمان اقشار از برخيبه هر حال. در دستور كار قرار دادند

ي اخ كسبه بازار بـه همـراه. ير بوده اند پذيري سياسي داراي پتانسيل خوبي در تاريخ يك سده

به مبارزات اعتراضي عل سال ها تجار با تاثير پذيري از روحانيون در  يـهي قبل از انقالب دست

ها در چارچوبرا اين امر آنها. مدرنيزاسيون دولت شاه زدند  ي مذهبي هم چون هيئت تشكل

ك هادرهموتلفه انجام دادند و تاسـيس تـشكل هـازيي بعد از انقالب با بازسا سال ي فـوق

به دفاع از دولت برخاسـتند سازمان ها طبقـه متوسـط.ي جديد مانند حزب جمهوري اسالمي

به لحاظ ميزان  و انسجام سياسي در شرايط نسبتاً خوبي،آجديد در گاهي ي بعـد هـا سالخاصه

كه در چشم انـد نها،آترين نيروي فعال. از جنگ قرار گرفت  تـاريخي،يازدانشجويان بوده اند

و و يا از طرق تشكل ها در قالب نمادي از مبارزه بوده اند هاي صنفي و سازمان و ملي ي چپ

 در شجويياتحـاد دانـ،1357-1360ي هـا سـالدر.عاليق خويش را تعقيب كرده اند اسالمي،

و در اين راستا مقابل دولت شاه، به انشقاق داد  بخـشي از مخالفـان چـپ گـراي،جاي خود را

و عده اي هم غي و تعطيلـي، از دولت طرفداري كردند،رحاكم اما پس از وقوع انقالب فرهنگي

ها  به تبع دانشگاه ن كنار رفتن عناصر چپ غيرحاكم، دانشجويان طرفـدار دولـت در قالـبآو

 در ايـن دانـشگاه هـا محيط سياسي. را در دست گرفتند دانشگاه ها دفتر تحكيم وحدت كنترل

ازهاسال و عراق بود متاثر و پس از پذيرش. جنگ ايران يهاديدگاهاما در دوران بعد از جنگ

ا هاز جانب دفتر تحكيم، فضاي نوگرايانه  منتقدانـه را از عالئمـي از حركـت سياسـي دانشگاه

كه مورد پـشتيباني.خود ظاهر ساخت  اين امر در ارتباط با طرفداري از پروژه دموكراسي از باال

حا اصالح به عالئق در كنار دانشجويا. خود را نشان داد،كم بود طلبان  ن،اساتيد هم در عين نگاه

وياعتراضات سياسي موثر صنفي، به صورت فردي ي سياسـي دنبـال تشكل هـا يا از مسير را

هادر. مي كردند از،ي بعد از انقالب سال و ايـدئولوژيك به داليـل سياسـي  بخشي از استادان



و طبقات اجتماعي در ايران و نقش نيروها  255)1360-1380(جايگاه

و طرفدار انقـالب اما،كار بر كنار شدند استادان حاشيه اي ولي ناراضي به همراه استادان منتقد

به نمايش گذاشتند 1370ي دهه سال ها كاتي را در تحر مي. از خود به اين از مباحث فوق توان

كه طبقه متوسط جديد در عين   از مشكالتي نظير،ي نسبيهاتوانايي برخورداري از نتيجه رسيد

همپراكندگي سازماني . رنج برده استدرارتباط ضعيف با سرمايه صنعتي ينطورو

در.3 درآطبقه متوسط بخـشي از  بـه خـود1360-1380ي سـال هـا مـد ملـي كـشور را

ازآسهم.ختصاص دادا در64/36مارها،آنها بر اساس برخي  1370ي اول دهـه سال هـا درصد

به اين طبقه نبوده است اين رقم گوياي سهم برابر اقشار.)177،ص1374رفيع پـور،( بود زيـرا؛ وابسته

مي توان موقعيت  و پيشه وران  خوب را ترسـيم كـرد كـهيبراي طبقه متوسط سنتي خاصه كسبه

ا سال ها در قاضا در ميـان اعـضايت اين وضعيت،.ندداراي چنين شرايطي نبودز انقالب،ي قبل

به كارهاي تجاري فزوني بخشيده است  در،جامعه را كه ها به گونه اي 1370 دهـه اوليسال

در95 در مقابل- نفر20در تهران از هر  يك نفـر مبـادرات بـه تاسـيس-1356ي سال ها نفر

كه در اين مقاطع در ممالك اروپ.دكرواحد صنفي 220 تـا200ايي در برابـر اين در حالي است

طب در مقابل،.)77،ص1375رفيعـي،( باب مغازه وجود داشتنفر يك قـه متوسـط موقعيت اقتصادي

ازي اداري، دستگاه ها جديد خاصه كاركنان  چنان مـساعدنآي قبل از انقالب سال ها متفاوت

كه خود موجب روي  و سومآوردنآنبود به كارهاي دوم هم.شدنها و اساتيد وضعيت معلمان

كه حـق الزحمـه.چنان با وضعيت كاركنان توفيري نداشتنآ مي كند  ماهانـه پژوهشگري نقل

هاي ايران در دانشگاه ها تاد در يك اس كه با پرداخـت 1370ي اول دهه سال 80به صورتي بود

به خريد يك وسيله نقليه ساخت داخل ماننـد پيكـان مـ ،1374 رفيـع پـور،(ي شـد ماه حقوق قادر

 بخشي از اقشار جديد مانند وكال، پزشـكان متخـصص، موقعيت اقتصادي از ياد نبريم.)187ص

و مهندسان، رابه؛ به بهبود گذشتي جنگ رو سال ها ورزشكاران در هنرمندان كه آنها طوري

. نزديك ساخته است-زي بورژوا– صاحبان سرمايهبه موقعيت طبقاتي

 طبقه باال.4
در. نازك از جمعيت كشور را تشكيل داده اسـت اليه اي طبقه باال.1 بنـا بـه نظـر عـده اي

در 1100،ي جنگهاسال به خانوار مي بردند چنين وصعيتي بر.)82،ص1378رواساني،( سر گروهي

در اين باورند كه تعداد اين طبقه،   نفـر34100خـر جنـگ بـهآي سال هـا با اليه هاي مختلف

،1373 رزاقـي،(و صـنعتي بودنـد نها سرمايه دار تجاريآ درصد8/19و2/13 به ترتيب رسيد كه

و كارخانه دارانالب،سرمايه داران دوران بعد از انق.)94ص ي قبـل از هـا سـال باقي مانده تجار

و جديد و همين طور اقشار سنتي دري بعد از انقالب هستند سال ها طبقه متوسط انقالب كـه

ها  صف متمولين ملحق سال به  زمـين داران بـزرگ،نهاآدر كنار بودند،-ندشدي بعد از جنگ
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درآ هكتار قرار دارند كه برخي جمعيت50بيش از هانها را حـددر1360خـر دهـهآي سال

د  از مـتن دسـتگاه.)30،ص1371وزارت كشاورزي،( كشاورزي مي دانند رصد جمعيت بهره بردار يازده

يا دولت، و هاي اسـتراتژ در مديريتبخشي از آنهاسرمايه داران بوروكراتيك زاده شدند كه يك

و يا عده اي  ن مياني جاي داشتند ي اول دهـه سـال هـا مـارآ.فـوذ داشـتند هم در نهادهاي مهم

حد-هستندنهاآ كه بخشي از مديران استراتژيك هم در ميان-تعداد مديران كشور 1370 را در

به باال بود33 كه خمين زده استت 9353 و 18روزنامه سـالم،(ند درصد آنها داراي مدرك ليسانس

را، منتقدان.)3،ص1376تير و موقعيـت سرمايه داران بوروكراتيك هـاي بدون توجه بـه خاسـتگاه

مي پندارنداي طبقه،نهاآي اجتماعي گذشته  كه از مسير نزديكـي بـه قـدرت بـه ثـروت جديد

.دست يافته اند

و چينً طبقه جديد در ايران كامال به دليل ممانعـت را خصوصيات طبقه جديد در شوروي

وآ ضـمن؛ده اسـت از گردش سرمايه اين طبقه در كشور هاي مزبور دارا نبو نكـه در شـوروي

به ميان   قابـلي بخـش،از نظـر تركيـب جمعيتـي. وردآچين نبايد از طبقه حاكم بورژايي سخن

و كم سوادي رنج برده اند ي سـال هـا را در آنهـا مـار ميـزانآ. توجه از طبقه باال از بي سوادي

ص 1369 مهـر11روزنامه كيهان،( ده استكروردآبر% 1360،39.5يدهه  ها همچنـين اين گزارش.)12،

حد30كه جمعيت جوان زير گويندمي ،( نفر بوده است23000 سال طبقه باال در 17روزنامه كيهان

ص1369مهر ،18(.

 بجز سرمايه داران تجاري بقيه اقشار طبقه باال مشخصاً زمين داران بزرگ سال ها در اين.2

ي سـال هـادر.ي در نهادهـاي قـدرت نداشـتندن چنـان نفـوذآو سرمايه داران بزرگ صنعتي

طبقـاتيبه صـورت محـدود برخـي از اعـضاي بلـوك قـدرت داراي خاسـتگاه1360-1357

بي آنكه داراي خاستگاه الب؛زمينداري بودند  ها زمينداري باشند در ته عده اي  1370ي دهه سال

حـ با برخوردار شدن از موقعيت اقتصادي مـساعد ضور قـوي پيـدا در درون نهادهـاي قـدرت

 كه به اشـتباه زمـين دار بـزرگ گفتـه- هكتار50تا10 دهقانان بزرگ بين،اين با وجود. كردند

در- شده ها.ي مهم داشتند دستگاه ها نمايندگاني ن بررسي دري  1360-1367يهاسالگارنده

مي دهد1367-1376و  دهقـاني خاستگاه طبقـاتي داراي در اين نهادها از آنها نفر4و5 نشان

و بزرگ( در.موقعيت سرمايه داران صنعتي تا حدودي همانند زمين داران بـود. بودند)متوسط

وهاسال ازي نخست انقالب اموال به دولت شاه55( نهاآدارايي بخشي در)سرمايه دار وابسته

و بـه كنتـرل دولـت جمهـوري اسـالمي در و غـرب مـصادره در.مـدآقالب مبارزه با سـلطنت

ها، ايني بعد از جنگهاالس و مخالفت ازاوي چپ گراهاجناح فروكش كرد عاليق عتدالي

دربه رغم اين امر در ميان نهادهاي قدرت نمي.آنها طرفداري كردند  توان عنـصري يافـت كـه

در مهم. ميان سرمايه داران صنعتي ريشه داشته باشند  سال ترين نهادي كه سرمايه داران صنعتي
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كه تجـار رهبـريي بعد ها و تجارت است و معدن نآ از انقالب داشتند اتاق بازرگاني صنعت

 بهتـر نـسبت بـهيسرمايه داران صنعتي موقعيتبه هر حال از نظر اقتصادي،.را بر عهده داشتند

درآ.ه تجـاري متفـاوت از آنهـا مـي نمايـد اما وضعيت سـرماي.ي جنگ پيدا كردندهاسال  نهـا

نفـوذ دولـت، موقعيـت اقتـصادي خـويش در نهادهـاي در عـين ارتقـا 1360-1380يهاسال

و غيرمستقيم( در از نظر سنت مبارزاتي،. داشتند)مستقيم تجار در مقايسه بـا اقـشار فرادسـت

 تاريخي براي تشكيل سازمان سياسي يا اتحاديـه صـنفي اشـتياق بيـشتر از خـوديچشم انداز 

يك.نشان داده اند و اعتـراض بـراي خـودصد تجار در تاريخ ساله اخير تـصويري از مبـارزه

به تشكل نها در دوران حاكميت شاهآ.ترسيم كرده اند  و با تكيه  خـويش يعنـي هيئـت موتلفـه

و در  1360- 1380ي سال هـا متاثر از گروه مرجع روحاني به مقابله با دولت حاكم بر خاستند

ا و هيئت موتلفـه و ارزش با استفاده از حزب جمهوري اسالمي ايهـز عالئـق صـنفي خـويش

و دولت دفاع كردند . انقالب

و تمك بر ابزار توليد.3 به دليل كنترل دري بخش،طبقه باال  درصد92/49-مد مليآ مهم از

ص،1374رفيع پـور،( در اختيار داشتندرا-1370ي اول دهه سال ها در  برخي از منتقدان بـر.)177،

كه وجود اين انبا در،شتاين باورند بي قاعـدگي اقتـصادي در جامعـه ايـران و  با رانت جويي

در در گـزارش آنهـا. مرتبط بوده اسـت 1360-1380ي سال ها  هـاي خـود مـي گوينـد تجـار

كه نمونههاسال  تن پنير28ن فروشآ روشن هايي جنگ در شرايط جيره بندي اقالم تحويلي

به قيمت ميزادآدولتي مي كردنـد بود...و باشدبه بهاي باال در بازار به انباشت ثروت مبادرت

.)12،ص1375 مهر3 مهاجري،(

درهر: حانيون به عنوان دسته اجتماعيرو.4 به حضور بخـشي از روحـانيون چند با توجه

ي هماننـدي-سپوالنزا متفاوت از مباحث-ي بعد از انقالب سال ها نهادهاي قدرت در   شائبه

 ولـي مـواردي ماننـد ناروشـني ارتبـاط،شـود مـي ذهن متداعيدراين گروه با طبقه اجتماعي

بهشنآروحانيون با ابزار توليد موجب از ده است روحانيون  در زمره دسـته- نهاآجزء برخي

در.ندشواجتماعي فرض به لحاظ جمعيتي  هـزار تجـاوز 200يا100از 1355سال روحانيون

ص، 1375آبراهاميان،( نمي كردند  هزار نفـر 325نها به مرزآ تعداد 1370يي دهه سال ها در اما)210،

در.)114،ص1375مركز آمار ايران،( رسيد ي بعـد از انقـالب در سـازمان دولـت سـال هـا ايـن گـروه

به عمل بررسي ها بر اساس. حضوري قوي داشته است 23نگارنده از زندگينامه توسط مدهآي

در19و هاس نفر از اعضاي نهادهاي عالي قدرت  به ترتيب1367-1376و1360-1367ي ال

از9و 12 همچنـين در نهادهـاي. نها كساني بودنـد كـه لبـاس روحـاني بـر تـن داشـتندآ نفر

مج؛ تعدادي روحاني يا روحاني زاده عضو بودند،تاثيرگذار لس دوره دوم تا پنجمافي المثل در

هاي دوم لس دورهاطور در مج همين.حضور داشتند نفر روحاني122،71،65و52به ترتيب 
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گرا.)13،ص1377روابط عمومي مجلـس،( روحاني زاده بودند،نماينده15و65،31تا چهارم به ترتيب

و ديگر نظام راچه اين وضعيت نوعي تمايز بين ساختار سياسي ايران امـا، دهـد نـشان مـي هـا

كه در مقابـل سكوالريـسم است- تئوكراتيك- دولت دين ساالريمنعكس كننده استقرار نوع 

در.اسـت مخالفت جويانه داشته موضع سـده اخيـر در كنـار روشـنفكران در يـك روحـانيون

وآ،برخي.هدايت مبارزات سياسي نقشي مهم داشته اند  عيندر نها را نوعي روشنفكران سنتي

ها در حال ارگانيك بازار  را همـواره روحانيون خود. نيز معرفي كرده اندي قبل از انقالب سال

و حامل ارزش  و پايين و از پشتباني اجتماعي مردم خاصه اقشار متوسط هاي اسالمي دانسته اند

هادر-راي انتخاباتي روحانيون براي نهادها انتخابيآالبته. بر خوردار بوده اند سنتي نيز  ي سال

در.به كاهش گذاشترو-1370دهه هاروحانيون تاثيرگـذاري بل از انقالب از طريققيسال

به مخالفت با تشكل ها بر  و در دوران بعـد از سياست هـاي مذهبي ي دولـت شـاه برخاسـتند

و تشكل ها تاسيسبر انقالب عالوه ي هـا سـازمان هـدايت...ي صنفي مانند جامعه روحانيت

در،نآبه رغم.سياسي طرفدار دولت را هم بر عهده گرفتند  روحانيون در متن نوعي ناهمگوني

و پـاره اي منتقـد دولـت،برخي از روحانيون در حاشـيه. بردند به سرمي1370ي دهههاسال

روحانيون حـاكم هـم داراي عاليـق ضمن آنكه. عده اي هم در نهادهاي قدرت حضور داشتند

به  و هاطبقاتي متفاوت بودند .تعلق داشتندي مختلفجناح

و.5 و طبقات:طبقات اجتماعي رابط دولت ومي رابطه دولت  تواند در قالب ابـزار گرايـي

كه دولت متاثر از طبقه حاكم از طريق پيونـدهايآابزارگرايي مبين؛استقالل ديده شود ن است

مي كند و ساختاري عمل -بيشتر مباحث ماركس در باب سرمايه داري اوليـه غـرب،شخصي

به استقالل نسبي دولت بناپارتي  بحـث اسـتقالل.در اين چهـار چـوب اسـت-در عين نگاه

، دولـت بـيش از طبقـات فرادسـت،در استقالل كامل؛ صورت ديده شده است دو دولت نيز به

و توان نظام و در اتخاذ تصميمات اساسي از قدرت اقتصادي مباحـث. نها استقالل داردآي دارد

و، در استقالل نسبي.وبر تا حدودي با اين رويكرد نزديك است   دولت در رونـدي دراز مـدت

مباحـث پـوالنزاس بـه رويكـرد اخيـر. حاكم دفاع مي كنـد چهارچوبي استراتژيك از طبقهرد

مي  نكه ابزارگرايي در برخي از نوشـته هـاي او هـم انعكـاسآ ضمن،دهدنزديكي بيشتر نشان

كه پوالنزاس در برسي برخي نظام. داشته است در مـتن نهـاآهاي طبقاتي نيز بدين نتيجه رسيد

و  در. ابزارگرايي قرار دارند استقالل نسبي در مباحث پژوهشگران ايراني سرشت دولت ايـران

نگارنده بر اين اعتقاد است كه در خـصوص. قالب استقالل كامل يا ابزارگرايي ديده شده است 

و طبقات اجتماعي در ايران باي  و گـرفتن چهـارچوب با در نظـردرابطه دولت هـاي تـاريخي

به نكات زير توجه داشت نيروهاي مختلف در بلوحضور :ك قدرت،
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- تصدي قواي ثالثه در اختيار جنـاح چـپ سال ها در اين):1359-1367(دوران جنگ)1
و جناح راست)جناح هژمونيك(گراي اسالمي حضور در اين نهادها بـه عنـوان با قرار داشت

شه( روحانيون ارشد اقليت در عين نزديكي با جناح و امامان جمعه )رهاي بـزرگ روحانيون قم

به عنوان نهاد تصميم گيـر رد(بر برخي از نهادهاي تعيين كننده دولت مانند شوراي نگهبان در

د) يا قبول قوانين  و لبته رابطه ولي فقيه با اين جناح در عين توجـه بـه نگـرشا. اشتكنترل هـا

و طبقـه حـاك بنابراين. چندان قوي نبود،نهاآعاليق سياسي  م، بلكـهنه پيوند شخـصي دولـت

و طبقه متوسط سنتي در اين  فكر، يك واقعيت بودهاسالپيوند شخصي دولت كه  اما خطاست

و طبقه حاكم در دوران جنگ محلي از اعراب نداشت انتومي. كنيم پيوند ساختاري بين دولت

بهي جنگ در عين سال ها گفت دولت در و حتي طبقه پايينطمنافع توجه و بقه متوسط سنتي

د با توج وه به قداست مالكيت خصوصي به حفـظ مناسـبات سـرمايه  تجـاري سـرمايهر اسالم

ي ماننـد مخالفـت بـا پيـشنهاد دولتـي كـردن بازرگـاني خـارجي، موارد. داد عالقه مندي نشان

به ماليات مستقيم، مخالفت با كنترل برخي از مركز صنعتي، مخالفـت مخالفت با پيشنهاد مربوط

ن  و فـروش خـودرو با پيشنهاد رفرم ارضي كـه يمه راديكال، مخالفت با پيشنهاد كنترل بر خريد

دولـت تصويري از بخشي از سرشت؛گوياي مخالفت شوراي نگهبان با مصوبات مجلس است 

،(مي سـازد را نمايان سال ها در اين جمهوري اسالمي ايران  اداره كـل قـوانين مجلـس شـوراي اسـالمي

صص 1369، 1368 اما تصوير ديگر مخالفت بخشي ديگر از دستگاه دولت.)1406، 1102، 314، 262و

به موارد فوق بود  كه تحت كنترل چـپ اسـالمي بـود در عمـل بـا. نسبت زيرا دستگاه اجرايي

اجراي اين موارد از طرق عدم واگذاري برخي از مراكز صنعتي، كنترل دولت بر امور بازرگـاني 

و تقس خارجي، اعطاي سوبسيد  مي ورزيد اقالم مختلف مي توان. يم برخي از اراضي مخالفت

: دالئل زبر را اقامه كردجمهوري اسالمي براي استقالل طلبي دولت

در. الف و سرمايه تجاري ي جنگ از ايدئولوژي ضد سرمايه داري در قالـب سال ها دولت

مي شد كه دولت. كرد مقابله كوخ نشيني عليه كاخ نشيني طرفداري مي نتوانـد اين امر موجب

و قوي از برقراري مناسبات سرمايه تجاري حمايتآبه صورت  .ندكشكار

و بـاال( طبقه متوسط،دولت در متن ائتالفي از گروه روحانيون.ب و سـرمايه)پايين سـنتي

در تجاري قرار داشت  به رنجانيدن طبقه متوسط سنتي و نه طبقه حاكم تجاري راضي نه دولت

.ي جنگ نبودندسال ها

هار ايند.ج و جامعه در حالت التهـاب انقالبـي قـرار ايران درگير جنگ با عراق بود سال

و پايين نيز خواستار مطالبات خويش بودند.داشت . در چنين شرايطي طبقات متوسط

و كارخانـه هـا،بنابراين كه مالكيت نفـت نه صرفاً از نظر منابع قدرت در اختيـاررا دولت

و  كه بخشي از طبقه متوسط سنتي بلوك قدرت را تحـت بر پايه نه صرفاً داشت رابطه شخصي
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از،كنترل خود داشتند  مانع از انباشت سرمايه،و جهت گيري استراتژيك نظر ساختار نقطه بلكه

و تجاري( مناسبات سرمايه،هاساللذا در اين.نشد البتـه سـرمايه.در ايران حفظ شـد)صنعتي

و اقت  ،هـا مخالفـت ولي سرمايه تجاري بـه رغـم.دشصادي ضعيف صنعتي از نقطه نظر سياسي

.موقعيت خود را بهبود بخشيد

از)2 ي سال هـادر):1367-1380( جنگ دوران پس  نهادهـاي تمـام،1370ي اول دهـه

به قدرت و نيروهاي اعتدالي عنـوان نيروهـاي هژمونيـك قـدرت در اختيار جناح راست سنتي

ن  به عنوان و جناح چپ و(يروي اقليـت در برخـي از نهادهـاي دولتـي قرار گرفت ...)مجلـس

ها در اين.دشظاهر ي دهـه سـال هـا اواسطدر، نيروهاي هژمونيك متحد يكديگر بودند سال

م 137 به كنترل چپ گرايان دو قوه و مقننه و اعتداليون در جريه وآ يا اصالح طلبان جديد مـد

و نهادهـاي تعيـين كننـده هـا دستگاه اما،نوعي شكاف در هژموني صورت پذيرفت  ي نظـامي

و مراكز قرض الحسنه هم چنـان در و همچنين نهادهاي اقتصادي مانند بنياد مستضعفان قدرت

يرايان به تدريج رويكرد كنترلـگچپ،هاسال در اين.اختيار نيروهاي راست سنتي قرار داشت 

به دفاع از سرمايه صنع و در.تي خـصوصي پرداختنـد خويش را در عرصه اقتصادي تغيير دادند

و استفاده از سـرمايهي ايدئولوژي ضدسرمايه داري دولت تا حدود،چنين شرايطي  كمرنگ شد

 مراكـز،در ايـن راسـتا.خصوصي به مثابه ابزاري براي توسعه كشور مورد توجـه قـرار گرفـت

به تملك بخش خصوصي در و غيرصنعتي تا حدودي از نظـر شخـصيه هر حالب.مدآصنعتي

ها در و طبقه حـاكم تجـاري،1370ي دهه سال  دستگاه حكومت در دست طبقه متوسط سنتي

كه طبقه متوسط سنتي ديدگاه خويش را نسبت بـه سـرمايه قرار داشت ولي نبايد فراموش كرد

و بخشي از عناصر اين طبقه  ، متفاوت هـم شـده بودنـد موقعيت اقتصادي داراي تغيير داده بود

.ادي كشور تحت تاثير عاليق سرماه تجاري مي شودضمن آنكه مناسبات اقتص

ا،در چنين وضعيتي است كه هم شوراي نگهبان  بـا مـسائلاطبـرت مصوبات مجلـس را در

ايجـاد چـالش بين اين دو نهـاددركه 1375-1380ي سال ها نه مسائل سياسي-را اقتصادي

و هم دستگاه اجرايي در صدد اجر مورد تاي كردمي مي داد  يعنـي.مـدآنهـا بـر مـيآ اي يد قرار

هـر چنـد، واحد پيدا كردنـديهاي اقتصادي نگاه گيري در سمت نهادهاي مختلف دولت عمالً

و سنتهاجناح ، از نطر سياسـي از يكـديگر فاصـله گرفتنـد،1370گرا در دههي اصالح طلب

تي هـم بـه حمايت اصالح طلبان از سرمايه صـنع ولي در زمينه اقتصادي اينگونه عمل نكردند،

و هم به سـرمايه دارانسرمايه نمونـه هـايي ماننـد بازگـشايي. تجـاري داران صنعتي كمك كرد

بورس تهران، خصوصي سازي برخي از مراكز دولتي، آزادسازي ارز، كاهش يارانه ها، تاسـيس 

و تضعيف مداخله دولت در امور بازرگاني خارجي حكايـت  مناطق آزاد، قبول سرمايه خارجي
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د و بيمه ها سرشتي ابزارگرايانه كارخانه ارد كه دولت در عين كنترل بر نفت، از آن ها، بانك ها

هادر اين  .به خود گرفته بودسال

 نتيجه
ب ، پژوهش حاضر با تكيه و روش بحث ي گـروه هـا در بدو كار پس از تطبيـقه فرضيه ها

ها(در جامعه ايران حاضر در،سپـوالنزا مورد نظـر با نيروهاي اجتماعي)1360-1380ي سال

و دسته اجت و در اين ارتباط اثبات صدد شناسايي منابع قدرت طبقات سه گانه دش ماعي بر آمد

و مشخصاً كه و منابع قدرت مهم طبقه باال  مانند تـشكيالت،( قشر سرمايه تجاري داراي ابزارها

و و سياسي ر طبقـه بـاال فـراهم اين وضعيت براي ديگر اقـشا.بوده است...)موقعيت اقتصادي

مي دادند اي اليه سرمايه داران بروكراتيك، نبود؛ دركه الغر از جمعيت سرمايه داران را تشكيل

و قـدرت بـاالآ. روند مراحلي از حيات دولت شكل گرفتند به لحـاظ تـاريخي داراي تـوان نها

و هم از نظر. نبودند و زمين داران هم از لحاظ سياسي تشكيالتي ضعيف سرمايه داران صنعتي

و تـا هر چند وضعيت طبقه متوسط سنتي در برخـي زمينـه، بودند هـا ماننـد موقعيـت سياسـي

مي حدودي تشكيالتي با  در،دادسرمايه تجاري نزديكي نشان موقعيـت نظيـر ديگـر ابعـاد ولي

و التهاب-اقتصادي به نفع طبقـه در عين وجود جو سياسي كه متوسـط هاي موجود در جامعه

هادر. از آنها فاصله داشت- عمل مي كرديسنت عنـوان روحـانيون بـه،ي بعد از جنـگ سال

و ايـدئولوژيك خـود در مـتن شـكاف  به رغم برخـورداري از قـدرت سياسـي دسته اجتماعي

و بـاال قرارداشـت جانبداران  اقـشار متوسـط جديـد هـم در عـين.ه از عاليق طبقـات متوسـط

و تـا انـدازه و قـدرت( اي تـشكيالت در ديگـر حـوزه هـا برخورداري از مهـارت اقتـصادي

 در چنـين شـرايطي.ها چيزي جز جمعيت پراكنـده نبودنـد پاييني.دچار مشكل بودند)سياسي

به سراغ رابطه دولت و نقش نگارنده درآو طبقات اجتماعي در ايران ي دولـت سياست هـا نها

و دوران بعد از در.ن رفتآدر جنگ ها گرچه و طبقـه حـاكمي جنگ راب سال نآطـه دولـت

در سـطح، نگاه به طبقات تحت سلطه ولي دولت در عين،چنان بر پيوند شخصي تكيه نداشت

و بـر حفـظ مناسـبات سـرمايه،سياستگذاري كالن اقتصادي  نآ متاثر از طبقه حاكم عمل كـرد

و اين چيزي جز استقالل نسبي دولت نبود ج.چنان مخالفت نشان نداد با در دوران پس از نگ

و طبقـه حـاكم تجـاري   دولـت در قالـبيوجـه جانـب دار،تقويت پيونـد شخـصي دولـت

و سرمايه تجاري برجسته محدودييابزارگرا .دشبه شكل تقويت مناسبات سرمايه
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:و مĤخذمنابع
:فارسي.الف

فايران بين دو انقالب،)1375(آبراهاميان،ايروند.1 و محمد ابراهيم .ني:تاحي،تهران،ترجمه احمد گل محمدي

و مقــررات مجلــس شــوراي اســالمي.2 ــا)1368و1369(اداره كــل قــوانين ن،جلــدهاي ،مجموعــه نظريــات شــوراي نگهب

و مقررات مجلس شوراي اسالمي:،تهران1و2 .اداره كل قوانين

.اطالعات:،تهران2 ،جلد انديشه هاي سياسي در قرن بيستم)1376( بشيريه،حسين،.3

و فاشيسم،)1360و1359(نيكوس]پوالنزاس.4 ، تهرانديكتا توري .آگاه: ترجمه احمد شهسا

.36-41،صص27،شمارهافتاب،)) شكاف درامدها در ايران((،)1382(حامدي،علي.5

و 120و119،شمارههايسياسي،اقتصادي اطالعات،)) ظهور تغييرات در اراضي كشاورزي((،)1376( خادم ادم،ناصر.6 ، مهـر

.70-83شهريور،صص

و تضاد با توسعه((،)1378(رئيس دانا،فريبرز.7 ، سوداگري .25-23،صص27 ،شماره فرهنگ توسعه، )) كاپيتاليسم

و اقتـصادي،)) سياست خصوصي سـازي((،)1373(رزاقي،ابراهيم.8 و دي،ص85-80، شـمارههاي اطالعات سياسي ،اذر

.80-88ص

و تضاد)1374(رفيع پور ،فرامرز.9 .شگاه شهيد بهشتيدان:،تهرانتوسعه

و چشم انداز برنامه دوم((،)1375(رفيعي،حسين. 10 -49 شـهريور،صص 28،60 شـماره ايران فردا، )) عملكرد برنامه اول

40.

،جلد هـاي مجلس شوراي اسالمي اشنايي با اعضاي،)1360و1366و1374و1377(روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي. 11

. شوراي اسالميروابط عمومي مجلس:، تهران42،1و5

و تيـر 129و130، اطالعات سياسي اقتـصادي،))فقر عمومي نتيجه شيوه توليد ماسـت((،)1378(رواساني،شاپور. 12 خـرداد

.86-80،صص

13 .، . تير18،)) مديريت در دست خانواده شهداست((،)1376(روزنامه سالم

در((،) 1380(روزنامه فرهنگ آفرينش. 14 . ارديبهشت3،)) ايران افزايش يافته است تعداد دانشجويان

. شهريور12،))وضعيت نيروي كار در ايران((،)1368(روزنامه كيهان. 15

. مهر11،)) وضعيت نيروي كار در ايران((،)1375(----------. 16

. مهر17،))وضعيت نيروي كار در ايران((،--------.17

و بودجه.18 و بودجه:، تهران اقتصادي، گزارش)1375( سازمان برنامه .سازمان برنامه

، موسي. 19 صص30،13،شماره ايران فردا، )) عوامل توسعه((،)1378(غني نژاد ، .15-22 آذر

، محمدعلي. 20 و احمد نفيسي، تهراناقتصاد سياسي ايران معاصر،)1365(كاتوزيان .مركز: ،ترجمه علي عزيزي

و اقتصادي،، ترجمه عليرضا طيب،))ي كشورهاي نفتي اقتصاد سياس((،)1375-------. 21 شماره هـاي اطالعات سياسي

صص95-96 و اسفند، .90-99 بهمن

، عليرضا. 22 ا))مقايسه توزيع كاال ها در مناطق شهري((،)1378(كازروني و اقتصادي طالعات، و 127-128، سياسي ، مهر

صص . 162-172آبان،

و اقتـصادي،))عوامل توسعه نيافتگي ايران((،)1374( گالبي، سياوش. 23 و تيـر، 102، 101، اطالعـات سياسـي ، خـرداد

.88-80صص

و احمد رضا غرواي اجتماعيهنابرابري،) 1379( گرب، ادوارد،. 24 .آگاه: ي، تهران، محمد سياه پوش

و پژوهش. 25 صص،19، شماره))مطالعه نمايندگان ادوار مختلف((،)1377( مجلس ، .98-111اسفند

.مر كز آمار: ،تهران1374گزارش سال،)1375( مركز آمار ايران.26

صص3، كيهان))طبقه جديد((،)1375(عليرضا مهاجري،.27 .16و12 مهر،
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صص14------.28 ، .18و12 مهر

29 .-------19، .18و12صصمهر

و اقتصادي،))تحول نيروي كار در ايران((،)1381( نظري،محسن. 30 ، فـروردين 132و131، شماره هاي اطالعات سياسي

، صص .60-69وارديبهشت

و جامعه،)1374( وبر، ماكس. 31 و ترابي، تهراناقتصاد .آگاه:، ترجمه منوچهري

.وزارت كشاورزي:، تهرانسيماي مالكيت اراضي مزروعي ايران،)1371(وزارت كشاورزي. 32
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