طبقات اجتماعی در ايران

طرح بحث
ھدف از اين نوشتار نه ارائه بحث ھای دقيق و کارشناسی شده و تزھای قطعی در باره طبقات اجتماعی در ايران ،بلکه
تنھا تالشی در جھت آغاز يک بحث گسترده تر در اين زمينه است .از ھمين رو ابتدا خالصه ای از نظراتی که تاکنون
در اين باره گردآوری کرده ام را ارائه می نمايم .اميدوارم اين نوشته فتح بابی باشد برای بحثی گسترده در زمينه
شناخت طبقات اجتماعی در ايران.

 -1خالصه نظرات برخی از کسانی که در زمينه طبقات اجتماعی در ايران کار کرده اند

دکتر عليرضا رجايی  -رفتار انتخاباتی طبقات اجتماعی در ايران
)مربوط به پيش از انتخابات دوره دھم رياست جمھوری در ايران(
رجايی بر اين باور است که در شرايط کنونی طبقه متوسط شھری مھم ترين طبقه تاثيرگذار در انتخابات ايران است که
با آنکه در واقع جريان اصالحات نمايندگی سياسی اين طبقه را بر عھده دارد اما طبقه متوسط به علت نداشتن ھسته
مرکزی تحليل لزوماً در تمامی مقاطع انتخاباتی ،به سمت صندوق ھای رای جريان مزبور جھت گيری نمی کند .به
طوری که در واقع می توان گفت طبقه متوسط شھری در ايران در عرصه سياسی و انتخاباتی عملکردی دوگانه و
دوپھلو دارد.اين تحليلگر سياسی در مجموع بر اين باور است که در وضعيت کنونی ھمپوشانی قابل توجھی ميان
مطالبات طبقه متوسط شھری و طبقه کارگران )صنعتی( مشاھده می شود که حاکی از سوگيری آنھا به طرف مناسبات
اجتماعی دموکراتيک و تغيير انحصار ساخت سياسی است.دکتر عليرضا رجايی از فعاالن ملی  -مذھبی و دانش آموخته
دانشکده علوم سياسی دانشگاه تھران است.
تعطيلی بازار شھرھای بزرگ ايران که اخيراً اتفاق افتاد اساساً در اعتراض به روند سياست ھايی است که احمدی نژاد
در پيش گرفته است .گرچه احمدی نژاد ھدف برنامه ھا و شعارھای انتخاباتی خود را دقيقا ً برخالف آنچه در عمل اتفاق
افتاده است از منظر ايدئولوژيک روی طبقات پايين شھرھا ،روستاييان و کسانی از اين قبيل متمرکز کرده است .بنابراين
در ارزيابی کلی خودش از شرايط جامعه احساس نگرانی نمی کند ولی به ھر حال چيزی که روشن است اينکه اعتصاب
در قبال برنامه ھای ھر دولت حاکمی به معنای اين است که اعتصاب کنندگان در انتخابات بعدی از آن دولت حمايت
نخواھند کرد.
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با اين حال در اين ميان نکته ظريفی وجود دارد که توجه به آن مھم است زيرا ھمواره ما تصورمان اين بوده که
بورژوازی سنتی دارای گرايشات راست گرايانه است اما برخالف برداشت سنتی ما از اين طبقه برخی افراد متعلق به
آن در گفت وگوھايی که صورت می گيرد ،بر خالف تصور ما نظر می دھند .واقعيت اين است که به خصوص در سال
ھای اخير پژوھش مستقلی در ايران در اين زمينه صورت نگرفته و ممکن است تصور ما در اين باره يکسره غلط بوده
باشد .ما ھنوز براساس نوعی بورژوازی سنتی قضاوت می کنيم که نماينده سياسی آن جريان موتلفه بوده است؛ جريانی
که به خصوص در جريان تحوالت پس از انقالب به ويژه در طول دھه  60به صورت عميق تری به سمت راست
گرايش پيدا کرده است .با اين حال معلوم نيست ھر نوع قشربندی در بازارھای سنتی ايران لزوماً به مفھوم گرايش به
چيزی باشد که ما آن را يک نوع راست محافظه کار تلقی می کنيم بنابراين بايد در اين مورد با مالحظه بيشتری صحبت
کنيم.
در وھله اول بحث اقتصادی مطرح است يعنی می توانيم حدس بزنيم اقشار بازار طی سال ھای اخير در ميزان سود
معمول خود ضرر کرده اند .من خودم حداقل با يک مورد مواجه بودم .قبل از اتفاق اعتراض ھای اخير بازاريان با يک
طالفروش منطقه جنوب تھران صحبت می کردم .او می گفت نسبت به سال ھای قبل از احمدی نژاد حدود  20ميليون
تومان در سال کمتر سود می کند و ارزيابی اش نيز اين بود که ھمه طالفروشانی که در رده او ھستند ھمين ميزان از
سود را در سال ضرر می کنند.
با اين حال رويارويی مورد بحث در مقايسه با گستره کارکردی بورژوازی نوخاسته با خاستگاه خاصی که دارد و در
سال ھای اخير به طور بی سابقه ای فربه شده است ،تاثير انتخاباتی چندان بااھميتی را داشته باشد .اگر چنين حرکت
ھايی نتواند در چارچوب جنبش بزرگ تری قرار گيرد و از حمايت ساير اقشار اجتماعی برخوردار شود چندان
تاثيرگذار نخواھد بود چون بورژوازی سنتی ديگر در مدار موثر اقتصاد ايران جايی ندارد و از سوی ديگر شاھد
بورژوازی نوخاسته ای ھستيم که به رانت ھای دولتی و درآمد افزايش يافته نفت نزديک است بنابراين ،اين دو
بورژوازی مثل طبقات ميرا و طبقات رو به گسترش ھستند البته توجه داشته باشيم که طبقات رو به گسترش لزوماً ھمان
طبقات ترقی خواه نيستند و ممکن است يک طبقه کامالً انحطاطی باشد که در يک مقطع زمانی فربه شده است بنابراين،
اين اعتراضات بدون يک حمايت اجتماعی گسترده از جانب ساير اقشار اجتماعی معترض نمی تواند تاثيرگذاری
معناداری داشته باشد مگر آنکه به خاطر وجود نفوذ سنتی اين اقشار در حاکميت از طريق البی ھای سياسی به برخی
اھداف خود برسند .به نظر من البته ھمين کار را ھم انجام خواھند داد چون در ايران )صرف نظر از درستی يا نادرستی
اين عمل( معموالً اغلب قوانين با البی گری ھايی بی خاصيت شده و عمالً کارکرد خود را از دست می دھند .نکته بعدی
اين است که با توجه به اينکه ساير اقشار و گرايش ھای اجتماعی ھميشه بازاريان را طبقه ای متمول دانسته اند که
مشکالت ساير اقشار مردم را ندارند ممکن است با فشار مالياتی به بازاريان چندان ھم ناراضی نباشند يعنی دولت می
تواند با يک کار تبليغاتی حمايت قشرھا و طبقات ديگر را در اين رابطه جلب کند.
با آنکه طبقه متوسط شھری مھم ترين طبقه تاثيرگذار است اما به خاطر وجود قشربندی ھای متنوع و پيچيده ای که دارد
لزوماً ھمسو و ھم جھت با يکديگر عمل نمی کنند و اساساً نمی شود از اين طبقه انتظار و آگاھی طبقاتی را داشت به
ھمين علت است که تاثيرگذاری اين طبقه در مقاطع مختلف و به تناسب بحران ھا و گشايش ھای موجود اشکال متفاوتی
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به خود می گيرد زيرا طبقه متوسط به جھت ويژگی خرده بورژوايی ھم نوعی گرايش چپ گرايانه )از چپ ليبرال تا
چپ سوسيال( دارند و ھم تحت سيطره ايدئولوژی بورژوايی ھستند و انعطاف ھای راست گرايانه ای ھم از خودشان
نشان می دھند البته اين انعطاف ھا لزوماً از جانب حزبی که اين طبقه را نمايندگی می کند اتفاق نمی افتد بلکه اين طبقه
به طور ارگانيک ويژگی انعطاف پذيری دارد ضمن آنکه فاقد يکدستی و انسجام نيز ھست يعنی از کارمندان رده پايين تا
کسانی ھمچون پزشکان ،مھندسان و وکال که درآمدھای بااليی دارند و پھلو به پھلوی بورژوازی می زنند در طبقه
متوسط می گنجند به ھمين جھت امکان يکپارچگی و آگاھی طبقاتی در طبقه متوسط منتفی است.
انتخابات در ايران کامالً آزاد نيست و ھمه کسانی که می توانند نمايندگی چنين طبقه ای را در انتخابات بر عھده داشته
باشند امکان حضور در انتخابات را ندارند و حتی می توان گفت برنامه ھايی که ممکن است بيانگر منافع اين طبقه باشد
اساساً احتمال بروز ندارند بنابراين حضور طبقاتی آنھا در انتخابات با ابھامات خيلی زيادی توام است
بين سياست عدم مشارکت و گروه ھای فرودست طبقه متوسط اساسا ً رابطه ارگانيکی وجود ندارد و به عبارت ديگر نمی
توان نشان داد قشرھای محروم تر طبقه متوسط لزوماً سياست عدم مشارکت را در پيش خواھند گرفت چون رابطه
ارگانيکی وجود ندارد.
به خاطر اينکه  ...ساخت طبقات اجتماعی در ايران مبھم است .ما در ايران دچار نوعی فقدان بورژوازی عمومی مستقل
از حاکميت ھستيم؛ بورژوازی ای که در نتيجه روابط ارگانيک جامعه شکل گرفته و بتواند در بافت دولت تاثيرگذاری
مستقلی داشته باشد .وقتی چنين فقدانی وجود داشته باشد ،ابھامات سياسی بروز می کند چون محوريت تحليل طبقاتی با
شکل گيری يک بورژوازی نسبتاً بزرگ و تا حدودی مستقل اتفاق می افتد که در ايران وجود ندارد بنابراين ابھامات
سياسی خودشان را به تناسب شرايط نشان می دھند در نتيجه از آنجا که تحليل طبقاتی يک حوزه کامالً مشخصی را
توضيح می دھد اين تحليل در ايران ھمانند کشورھای پيشرفته غربی پاسخ نمی دھد زيرا تحليل طبقاتی کشورھای جھان
سوم و در حال توسعه ويژگی ھای خاص خود را دارد و خيلی وقت ھا به خاطر وجود ضعف طبقاتی تحت الشعاع
ايدئولوژی ھای سياسی قرار می گيرد تا تحت الشعاع آزادی ھای طبقاتی ،آن چنان که در غرب مشاھده می شود.
مثالً با آنکه در واقع جريان اصالحات نمايندگی طبقه متوسط را بر عھده دارد اما در انتخابات سال  84احمدی نژاد
توانست به دليل وجود ابھامات ايدئولوژيک حمايت بخشی از طبقه متوسط را جلب کند البته اين امر به معنی اين نبود که
او به راستی نماينده طبقه متوسط است بلکه به جھت ابھام در ايدئولوژی سياسی و از سوی ديگر ضعف بورژوازی اين
اتفاق افتاد به عبارت ديگر يک ھسته مرکزی تحليل در ايران وجود ندارد .اين امر از سويی به بافت پيچيده دولت و از
سويی ديگر به تنوع ساختاری بغرنج جامعه ايران بازمی گردد.
به نظر من چون خاتمی موثق ترين پايگاه اصالح طلبی در ايران است ،حمايت اکثريت از او خيلی محتمل است البته اين
احتمال ھم ھست که اکثريت طبقه متوسط نخواھند مشارکت کنند اما در مجموع ھرگز گرايش کلی اين طبقه در جھت
ضديت با جريان اصالحات نيست.

3

در ايران به جھت تنوع ايدئولوژی ھای سياسی ،ضعف بورژوازی ملی و اصوالً ضعف طبقاتی در خيلی از مواقع به
جای مشاھده ائتالف طبقاتی شاھد تاثرات ايدئولوژيک ھستيم و ائتالف ھای طبقاتی به طور طبيعی و ارگانيک قابل شکل
گيری نيستند زيرا اساساً اين ائتالف ھا بدون داشتن نماينده ھای سياسی زياد معنادار نيست .در مجموع اگر بخواھيم با
تسامح اظھارنظر کنيم می توان گفت ،بين طبقه متوسط و طبقه کارگران صنعتی به جھت اھداف سياسی ھمسويی ھای
کامالً روشنی به چشم می خورد .اين ھمسويی ھا را اگر بخواھيم در چارچوب تحليل طبقاتی نگاه کنيم می توانيم بگوييم،
مطالبات طبقه متوسط و طبقه کارگران صنعتی به صورت توامان به سمت يک روابط سياسی و اجتماعی دموکراتيک
سو گرفته است؛ سوگيری ھايی که در جھت تغيير انحصار ساخت سياسی است.
چون ھر دو اين طبقات نسبت به گروه ھای رانت بگيری که بخشی از درآمد ملی را در انحصار خود دارند و با تصميم
گيری ھای خود عمالً امکان زندگی روزمره بھتر را از بقيه مردم سلب می کنند ،نقد دارند بنابراين خيلی روشن است که
جھت گيری و ستون فقرات مطالبات جامعه ايران کامالً دموکراتيک باشد.من با کسانی که اعتقاد دارند دموکراسی اساسا ً
ھدف جامعه ايران نيست مخالفم .شايد اين حرف در مورد يک روشنفکر ايرانی که مثالً سال ھاست در پاريس زندگی
می کند درست باشد اما در مورد جامعه ايران صدق نمی کند .اھداف دموکراتيک به معنای شکست انحصار اجتماعی،
اقتصادی ،سياسی و حتی ايدئولوژيک مطالبه اصلی جامعه ايران در شرايط کنونی است و به وقوع تغييرات در اين
زمينه ترديد ندارم اما مساله ای که وجود دارد اين است که نيروی انحصار در ايران با تکيه زدن به منابع قدرت می
تواند نيروی اجتماعی خيلی توانمندی را در رويارويی با مطالبات دموکراتيک بسيج کند و اساساً می شود گفت ،نيروی
دموکراتيک در ايران با آنکه به جھت کميتی وسيع است اما به داليل متعدد فاقد کيفيت است ،اينھا مسائلی است که بايد
مورد توجه و بررسی قرار بگيرد.
ارزيابی دقيقی در مورد قشربندی ھای اجتماعی در ايران صورت نگرفته ولی حسب عالئمی که مشاھده می شود با
يکسری اتکاھای نظری می شود گفت بخشی از بلوک قدرت که احمدی نژاد ھم به آن تعلق دارد نسبت به تحوالت آينده
جامعه ايران و نسبت به ادامه مسير موجود با حفظ چارچوب ھای نظام سياسی اظھار نگرانی می کنند زيرا احمدی نژاد
در طول سه سال گذشته با نظام بوروکراتيک نحيف و رو به زوالی که تدارک ديده قادر به طراحی و اجرای صحيح
برنامه ای نبوده است بنابراين اين ناکامی ھای گسترده موجب تحوالتی در بلوک قدرت شده است و در واقع نوعی از
تعارضات طبقاتی را در آن می توان مشاھده کرد که نمونه بارز آن تعارضات بورژوازی سنتی است که به نوعی در
نقطه مقابل بورژوازی نوخاسته قرار دارد .مجموعه اين تغيير و تحوالت تا حدودی احمدی نژاد را زمين گير کرده و
خطوط قرمز او نيز در اين نقاط تعريف می شود .نمونه سياسی خط قرمز احمدی نژاد نيز در مورد علی کردان اتفاق
افتاد و نمونه بارز اقتصادی آن نيز اجرای برنامه اصالح اقتصادی است.
به نظر می رسد در بين روشنفکران جامعه ايران نوعی آشفتگی و نااميدی از بھبود وضع موجود وجود دارد که به طور
طبيعی منجر به بی توجھی آنھا به حرکت ھای اصالحی )از ھر نوع آن( می شود البته به رغم وجود اين احساس در
ميان روشنفکران ،نگاه مسووالنه تری نيز در ميان برخی از آنھا مشاھده می شود مبنی بر اينکه برای آنکه اوضاع از
اينکه ھست بدتر نشود بايد پاپيش گذاشت و اقداماتی انجام داد .گرچه اين گروه از روشنفکران خوشبينی چندانی نسبت به
حرکات اصالحی ندارند ولی اعتقادشان بر اين است که برای ممانعت از استمرار وضع موجود بايد به صورت فعال
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تری برخورد کرد .گروه ديگری از نخبگان نيز فراتر از مباحث سياسی معتقدند از آنجا که تغييرات اجتماعی در ايران
سمت و سويی دموکراتيک دارد بايد در ھر مقطع از مقاطع جدی سياسی مثل انتخابات صرف نظر از نتيجه نھايی آن
حضور فعال داشت و نفس حضور ،مقدمه ای برای مدار نھايی مبارزات دموکراتيک است .در مجموع ھر چقدر زمان
می گذرد کفه به طرف جريان اصالحات سنگين تر می شود گرچه اين حرکت در شرايط کنونی بطئی و کند است.

دکتر پرويز پيران

استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي

عضو ھيات مديره علمي آکادمي سوئيس براي توسعه و عضو شبکه جھاني نوآوران حکومتي دانشکده حکومت جان اف
کندي دانشگاه ھاروارد
طبقه اجتماعي به مکان خاص افراد و گروه ھاي اجتماعي در سازمان جامعه اطالق مي شود .به بيان ديگر مردماني که
در اليه اجتماعي -اقتصادي مشابھي جاي دارند ،اعضاي طبقه اجتماعي خاصي را تشکيل مي دھند .برخي از متفکران
بحث ھاي اجتماعي ،در تعريف طبقه اجتماعي پا را فراتر گذاشته از ھمان سه بعد مورد بحث سود جسته و بيان داشته
اند که »طبقه اجتماعي تعداد وسيعي از آدمياني را دربرمي گيرد که از نظر ثروت ،قدرت و پرستيژ يا منزلت ،نزديک
به ھم رتبه بندي مي شوند2004 ،Henslin) «.؛  -1920به نقل از  (2007 ،Russ Lonyحال اگر گروھي از آدميان
از نظر ويژگي خاصي مشترک باشند ،ليکن از نظر ثروت ،قدرت و پرستيژ تفاوت ھاي فاحشي داشته باشند ،قشري
خاص را پديد مي آورند .مثالً ھنگامي که از مفھوم دانشجو ،روحاني ،نظامي و نظاير آنھا استفاده مي شود به قشرھاي
مختلف توجه شده است که به رغم ويژگي مشترک تفاوت ھاي چشمگيري مي توانند داشته باشند .ھنگام بحث از طبقه
اجتماعي ،بايد به تفاوت طبقه اجتماعي با مفاھيم ديگري که نوعي اليه بندي و رتبه بندي اجتماعي را نشان مي دھند،
توجه ويژه مبذول داشت تا بر پيچيدگي و اغتشاش مفھومي که في نفسه وجود دارد ،افزوده نشود.
بدون ترديد کارل مارکس در اھميت بخشيدن به مفھوم طبقه اجتماعي به عنوان مفھومي جامعه شناختي نقشي بسيار مھم
و کليدي داشته است .در عين حال ھمان گونه که نويسندگان کتاب »طبقه و نابرابري در جوامع ماقبل صنعتي ،سرمايه
داري و مردم گرايانه« تاکيد کرده اند ،او ھيچ گاه طبقه اجتماعي را به وضوح تعريف نکرده و بيشتر درباره آنچه طبقه
اجتماعي نيست قلم زده است .به زعم او طبقه اجتماعي اندازه و مقدار درآمد ،ميزان ثروت ،شغل ،شيوه زندگي ،سابقه
اجتماعي خانوادگي و نظاير آنھا نيست .به نظر مارکس طبقه بنياداً به مساله روابط متقابل ابزار توليد و جايگاھي که ھر
فرد در رابطه با سازمان اجتماعي توليد اشغال مي کند ،مربوط است .به ھمين دليل در نظام سرمايه داري ،يک سوي
رابطه تضادآلود ،پرولتاريا قرار دارد و سوي ديگر سرمايه دار .بورژوا يا سرمايه داري که صاحب ابزار توليد است و
پرولتاريايي که ھيچ چيز جز کارش براي صرف شدن در فرآيند توليد ندارد و تنھا کارش را آن ھم در شرايط بازاري که
توسط سرمايه دار کامالً کنترل مي شود ،مي فروشد .به ھمين دليل چنين رابطه يي بر استثمار که يکي ديگر از واژه
ھاي کليدي اوست ،استوار است .البته مارکس معتقد بود تنھا زماني مي توان از طبقه اجتماعي در کامل ترين معناي آن
سخن گفت که طبقه با آگاھي طبقاتي افراد آن طبقه ،ھمراه باشد .به نظر او شرط پيروزي تاريخي طبقه کارگر کسب
آگاھي طبقاتي است که مي تواند وظيفه روشنفکران انقالبي باشد .به نظر مارکس در جوامع غيرسرمايه داري و در
دوران ھاي ماقبل سرمايه داري به علت فقدان آگاھي طبقاتي تنھا طبقه اجتماعي به عنوان »طبقه در خود« بروز و
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ظھور مي يابد و با آگاه شدن آن ھم در نظام سرمايه داري براي اولين بار »طبقه براي خود« پاي به عرصه وجود مي
نھد .در کتاب »مبارزه طبقاتي در فرانسه« او از طبقه مالي ،طبقه صنعتي ،خرده بورژوا و لمپن پرولتاريا نيز ياد و در
آثار ديگرش دھقانان را به دليل ضعف يا فقدان ھمبستگي شديداً نقد مي کند .مشکل اساسي در کاربرد طبقه استفاده از
مفھوم سازي مارکس براي تحليل دوره ھاي بعدي است .به ويژه پيدايش طبقه متوسط که نه صاحب ابزار توليد است و
نه فروشنده نيروي کار يدي ،سبب شديدترين نقدھا به مارکس شده است .پيدايش شرکت ھاي عظيم مالي -صنعتي -اداري
چندمليتي ،که با انبوه مديران اداره شده و گاه ھزاران سھامدار مالک آنھا تلقي مي شوند ،زمينه ھاي ديگري را براي نقد
مارکس گشوده است .باالخره کارمندان عظيم دولت از يک سو و صاحبان تخصص به ويژه در جوامع دانش محور که
معرفت علمي بزرگ ترين و باارزش ترين سرمايه به شمار مي رود از سوي ديگر ،طرح کلي مارکس را به چالش
کشيده اند .در مقابل ماکس وبر جامعه شناس ژرف انديش آلماني ھمان گونه که قبالً اشاره شد به سه بعد مشخص براي
تعريف طبقه اشاره کرده است که عبارتند از بعد سياسي )قدرت( ،بعد اقتصادي )ثروت( و باالخره بعد فرھنگي )منزلت
يا پرستيژ( .اھميت اين ابعاد در آن است که از عمده کردن درآمد جلوگيري به عمل مي آورد .مثالي که در منابع براي
نقد تعريف درآمدي طبقه اجتماعي به کار مي رود ،ثروت مافياي مواد مخدر است .بديھي است افراد عضو مافياي ياد
شده صرفاً به دليل داشتن ثروت عظيم نمي توانند عضو باالترين طبقه اجتماعي تلقي شوند .از اين رو درآمد آن ھم
معموالً درآمد کسب شده در يک سال از طريق کار مشروع ،تنھا يکي از شاخص ھاي شناخت و تعريف طبقه اجتماعي
است .قدرت به معناي وبري آن يعني توان بسيج منابع )از جمله توافق و ھم عقيده کردن ديگران( براي تحقق اھداف و
خنثي کردن مقاومت ھا ،شاخص مھم ديگر تعريف و تشخيص طبقه اجتماعي است .باالخره منزلت به معناي توان
اثرگذاري معنوي بر ديگران شاخص سوم تشخيص طبقه اجتماعي و تمايز طبقات از يکديگر است.
ليکن در ايران ھنوز جامعه شناسي راستيني که بر پايه ديالکتيک عام و خاص ،شرايط کلي و ويژگي ھاي بومي آن ھم
در بستري تاريخي -مقايسه يي ،اسطوره زدا ،واکاو قدرت و انواع سلطه ،بازتابانه و با ربط روييده و پاليده باشد ،شکل
نگرفته است .براي گام نھادن در چنين مسيري انکشاف نظريه آغازين ھدايت کننده جامعه يي ايران ضرورتي حياتي
است .نگارنده بر پايه  25سال تالش آن ھم به ھمراه دانشجويان گرانقدر با تحليل محتواي متون و منابع تاريخي نظريه
راھبرد و سياست سرزميني جامعه ايران را ارائه کرده است .بر پايه نظريه ياد شده ،در ايران انکشاف طبقه اجتماعي
مشابه غرب غيرممکن يا ممتنع بوده است .در ايران نه قدرت ،نه ثروت و نه منزلت داراي پايداري حتي نسبي بوده
است که بنياد شکل گيري طبقه اجتماعي تلقي شود .به ھمين دليل در منابع و متون براي بيش از ھزار سال تقسيم بندي
ھاي کلي عوام و خواص رواجي کامل داشته است .جالب آنکه تا پيدايش شبه مدرنيسم ايراني که موجودي ھولناک از
کار درآمده است ،کساني از جمله خواص تلقي مي شدند که امکانات مادي محدودي داشتند )مانند گروه ميرزاھا در
دستگاه حکام( در مقابل کساني چون تجار از عوام به حساب مي آمدند که گاه امکانات مالي چشمگير داشتند .به ھمين
دليل خانواده ھاي قشر باسواد قديمي تا اواسط دوران پھلوي که وضع مالي متوسط يا پايين تر داشتند ،ازدواج دخترشان
با فرزندان کسبه به مراتب ثروتمند تر را کسر شأن و منزلت خود مي دانستند و ازدواج دختران شان با کارمندان جزء
حکومتي را بر کسبه ترجيح مي دادند .خالصه آنکه ديالکتيک تمرکز نسبي و ھرج و مرج که حکومت فردي ،استبدادي
را سخت کارکردي و مھم مي ساخته است ،شرايطي آنوميک )اغتشاش ارزش ھا( بر ساختار جامعه ايران در تاريخي
ھزارساله تحميل کرده که مفھوم سازي ھاي جامعه شناختي را مساله زا کرده است .يکي از داليل تداوم شرايط آنوميک،
ناپايداري نسبي تمامي مقوله ھا و پديده ھا در شرايط تاريخي جامعه ايران و دو رويه ھستي انسان ايراني است .تغييرات
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ناشي از شبه مدرنيسم ايراني نيز با کشف و استخراج نفت و ظھور دولت رانتير به شکل ديگري شرايط آنوميک را
بازتوليد کرده ،شرايط آنوميک را به ظھور طبقات اجتماعي مدرن تسري داده است .به رغم آثار ارزشمندي که درباره
وضعيت طبقات اجتماعي در ايران به رشته تحرير درآمده و کوشش ھاي ارزنده يي که در جريان است ھنوز جاي خالي
پژوھش ھاي دقيق ميداني به شدت احساس مي شود.
امروزه استفاده از مجموعه دارايي ھاي سازماني ،اقتدار ،مھارت و امتيازات که به شکل گيري فرصت ھاي متنوع و از
ھم مجزاي زندگي در فعاليت ھاي اقتصادي منجر مي شود ،مبناي علمي تشخيص طبقات اجتماعي است که قابل تعميم به
شرايط ايران نيست.فرھاد نعماني و سھراب بھداد در کتابي تحت عنوان »طبقه و کار در ايران؛ آيا انقالب اثرگذار بوده
است؟« انتشارات دانشگاه سيراکيوز سال  ،2006در صفحه  30با استفاده از شاخص ھاي باال يعني ھمان دارايي ھاي
سازماني،اقتدار و مھارت ھاي مدرن که سازنده فرصت ھاي تفکيک شده زندگي اند يعني مدلي که توسط رايت جمعيت
شناس و جامعه شناس امريکايي پااليش يافته است به جدولي تحت عنوان سنخ شناسي طبقه دست يافته اند
براساس اطالعات موجود و بر پايه نگاه کارشناسانه چنانچه جامعه به سه طبقه و ھر طبقه به سه اليه تقسيم شود و
متغيرھاي کيفي و کمي متعددي مورد توجه قرار گيرد به گونه يي تخميني مي توان به شکل زير با درصدھاي مربوطه
دست يافت .اين تخمين از پژوھش در دست انجام نگارنده که در آن ثروت ) 60درصد امتيازھا( ،منزلت ) 15درصد
امتيازھا( و قدرت ) 25درصد امتيازھا( يکجا مورد توجه قرار گرفته اند ،ارائه مي شود .بايد توجه داشت که ترکيب سه
متغير قدرت ،منزلت و ثروت تصوير متفاوتي از ساختار طبقاتي صرفاً بر پايه ثروت به دست مي دھد .در مطالعه
نگارنده  25درصد از کل جامعه در شرايط فقر نسبي و مطلق قرار دارند که  18درصد آنان نيازمند دريافت نوعي
کمک ھستند .مساله مسکن که موضوع اصلي پژوھش مورد اشاره نگارنده است مھم ترين قلم سبد ھزينه ھاي خانوار از
پايين پايين تا متوسط متوسط به حساب مي آيد .اليه ھاي پايين پايين و پايين متوسط در معرض موج جديد اسکان نايايي
قرار دارند .بر ھمين اساس نگارنده تشکيل صندوق ملي مسکن را ضرورتي فوري تلقي مي کند .اشاره به اين موضوع
از آن روي اھميت دارد که در صورت دسترسي به نوعي سرپناه پايدار ،آرايش طبقاتي جامعه حداقل در رابطه با پنج
اليه از  9اليه )متوسط متوسط تا پايين پايين( دستخوش تغيير جدي خواھد شد.
در منابع و متون غربي به ويژه در رسانه ھاي ھمگاني از  10سال پيش سخن از تحليل رفتن طبقه متوسط و گسترش
فقر به ميان آمده است .نگارنده نيز ضمن تاييد موضوع باال به جھاني شدن از باال يا از دريچه اقتصاد آن ھم نوع محدود
آن يعني مدل اجماع واشنگتني به عنوان متغير واسط و منطق دروني سرمايه داري به عنوان متغير اصلي اشاره کرده
است .خروج سرمايه به سمت کشورھاي فقير و لذا تعطيلي دائمي کارخانه ھا و بنگاه ھاي اقتصادي در کشورھاي
پيشرفته به دليل باال بودن دستمزدھا و از آن مھم تر خودکار شدن چشمگير فرآيند توليد و ورود گسترده الگوھا و ابزار
ھوشمند يا در يک کالم دانايي محوري در اقتصاد علل کاستن از طبقه متوسط بوده است .تحليل طبقه متوسط از يک سو،
شکست مقطعي الگوي اجتماعي مردمساالري از سوي ديگر و در کنار تمامي اين حرف و حديث ھا ،ھمه گير شدن
مسابقه مصرف در شرايط بي آرماني به رغم تاکيد محافل علمي و روشنفکري به ضرورت توسعه مردمساالري،
گرايش از مردمساالري نمايندگي به مدل آتني يا مردمساالري مستقيم و مشارکت محور ضرورت حضور مردم،
تمرکززدايي ،تقويت شھروندي ،ظرفيت سازي ،مقتدرسازي ،توانمندسازي و نظاير آنھا ،در بين توده ھاي مردم سخن
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از آرمان ھاي انساني طبقه متوسط کمتر به گوش مي رسد .تمامي اين حرف و حديث ھا در مورد کشورھاي صنعتي و
حتي تازه صنعتي شده صادق است و نگارنده شايد از اولين کساني بوده است که در مجموعه مقاله ھايي از جمله دو
مقاله »نگاھي به تحوالت پايان قرن بيستم« ) (1376به آنھا پرداخته است .ليکن مساله از آنجا آغاز مي شود که با توجه
به چنين تصويري برخي از محققان ايراني شرايط باال را به ايران تعميم داده و از کوچک شدن طبقه متوسط ياد کرده
اند .باز ھم نگارنده تاکيد مي کند گرچه کوچک شدن طبقه متوسط در ايران در شرايط کاھش درآمد نفت آن ھم در ميان
مدت و بلندمدت سخت محتمل است ليکن در شرايط کنوني و به ويژه تا قبل از بحران اقتصادي جھاني روندي معکوس
داشته است .به ديگر سخن طبقه متوسط به تاني در حال رشد است .باز ھم بايد توجه شود که طبقه متوسط بر پايه سه
متغير ثروت ،منزلت و قدرت تعريف مي شود .حتي اگر ثروت به تنھايي مراد باشد نيز طبقه متوسط به ويژه اليه ھاي
پايين و متوسط آن تا امروز رشد کند خود را حفظ کرده است .کافي است نقل و انتقال ملک در تمامي شھرھاي کشور،
نوسازي بافت ھا ،رشد عمودي شھرھا در تمامي محله ھا و مناطق مورد تحليل قرار گيرد تا معلوم شود طبقه متوسط
ايراني در گرماگرم کاھش عددي طبقه متوسط کشورھاي پيشرفته ،رو به رشد بوده است .وجود  250ميليارد دالر درآمد
در دو سه سال قبل از بحران کنوني بھترين و مستند ترين مدرک اثبات اين ادعا است .معدودي از محققان که از تحليل
رفتن طبقه متوسط ايراني ياد کرده اند ،کاھش چشمگير طرح آرمان ھاي طبقه متوسط را مالک تحليل خود قرار داده
اند .نکته ظريف در شرايط ايران نه کاھش عددي طبقه متوسط بلکه فقير شدن حامالن اصلي آرمان ھاي طبقه متوسط
در شرايط رشد عددي طبقه متوسط است .به ديگر سخن در ھنگامه تراکم و رانت ،نويسندگان ،شاعران ،مترجمان،
معلمان ،استادان دانشگاه ،اليه ھايي از مديران به ويژه مديران بخش دولتي ،کارشناسان ارشد ،کارشناسان ،ھنرمندان يا
به طور خالصه پيشاھنگان فرھيخته و شريف جنبش ھاي اجتماعي طبقه متوسط در شرايط رشد کمي طبقه متوسط در
حال خروج از طبقه متوسط و ورود به طبقه پايين ھستند .با خروج اين گروه آن ھم در شرايط ھمه گيري مسابقه
مصرف ،آرمان ھاي طبقه متوسط کمتر و کمتر به گوش مي رسد .ليکن تعداد آنان بر پايه متغير ثروت رو به رشد بوده
است .پس حامالن آرمان ھاي طبقه متوسط جديد از طبقه متوسط زماني خارج مي شوند که اين کاھش عددي از طريق
اليه ھاي گوناگون نوکيسگي جبران شود .اما چنين جبران عددي با جبران طرح آرمان ھا ھمراه نيست .برعکس در
شرايط تراکم و رانت و فقدان کار فرھنگي مناسب ،خصلت ھاي لمپني در اليه ھايي از طبقه متوسط و حتي باال در حال
رشد است .چنين نکاتي است که تحليل طبقه اجتماعي را در ايران سخت مشکل مي سازد.

طبقه متوسط
بسياری از پژوھشگران با اتکا به تجربه ھای تحوالت سياسی در بسياری از کشورھای جھان و به ويژه در کشورھای
اروپای مرکزی و شرقی بر اين باور اند که موتور اصلی اعتراض به حکومت ھای خودکامه در اين کشورھا اقشار
ميانی جامعه بودند ،و با تکيه بر اين تحليل بر روی نقش اين اقشار در تغيير و تحوالت اجتماعی ،سياسی و اقتصادی در
ديگر کشورھا از جمله ايران تاکيد دارند.
الزم به يادآوری است که ھنوز تعريف يگانه ای درباره طبقه متوسط در ھمه کشورھا وجود ندارد .چون به دليل
گوناگونی شرايط ھر جامعه ،تعريف اين طبقه و اقشار از جامعه تا جامعه متفاوت است.
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بانک جھانی در تعريفی که از طبقه متوسط در کشورھای ،از نظر اقتصادی» ،در حال بالندگی« می دھد ،شھروندانی
را در چارچوب طبقه متوسط می داند که دارای درآمد ساالنه ای ميان چھار تا ھفده ھزار دالر ھستند .درحالی که
پژوھشگران ايرانی و غير ايرانی شاخص ھای ديگری را برای تعريف اجزای طبقه متوسط بسيار مھم تر می دانند تا
درآمد ساالنه.
علی طايفی ،جامعه شناس با اشاره به شرايط تاريخی پيدايش طبقه متوسط در جھان ،ويژگی ھای اين طبقه را چنين
توضيح می دھد:
»طبقه متوسط عمدتاً محصول جامعه مدرن است .يعنی ،تحوالتی که بعد از انقالب صنعتی رخ می دھد و ،نظام سرمايه
داری رو به شکل گيری و رشد و گسترش ،پيدا می کند ،طبقه متوسط ھم تدريجا ً از البالی اين مناسبات اجتماعی و
اقتصادی رو به شکل گيری می گذارد .طبقه متوسط شامل آن دسته از گروه ھا و اقشار اجتماعی است که مابين صاحبان
قدرت و ثروت و افراد فاقد قدرت و ثروت قرار می گيرند .به معنای ديگر ،افرادی ھستند يا گروه ھا و اقشار اجتماعی
را شامل می شود که در بين طبقات حاکم و محکوم قرار می گيرند«.
رسول نفيسی ،استاد دانشگاه و تحليلگر سياسی در واشنگتن با اشاره به تحوالت در ساختار طبقات و اقشار اجتماعی در
سده اخير بر ويژگی ھای جامعه ايران و بی شباھت بودن ترکيب و گرايش ھای سياسی ،اجتماعی و اقتصادی طبقه
متوسط ايران با اين طبقه در کشورھای ديگر ،تاکيد دارد.
»در تعريف جامعه شناسی طبقات ايران بايد مواظب باشيم که ويژگی ھای خاص جامعه ايران را در نظر بياوريم و
اينکه در قديم ،جامعه ايران بر اساس اصناف و حتی بر پايه شھرھا و اياالت تقسيم شده بود ،و ما آثار آن را ھنوز می
بينيم.
در ايران به طور کلی اشراف زميندار ،روحانيت ،دربار شاه و بقيه مردم بودند .از قرن بيستم به اين طرف ،تمايزی در
اين ساخت طبقاتی ايران می بينيم .اقشار تحصيل کرده ،تجار ميانی ،و بخصوص بازاری ھا که يک نقش جديد پيدا می
کنند ،که در قديم به اينھا محول نشده بود ،وارد جريان سياسی جامعه می شوند ،اين جريان جديد ايران است.
آن چيزی که بسيار مھم است در مورد طبقات ميانی ايران ،درآمد اين طبقات نيست .به خاطر اينکه در اغلب کشورھای
اروپايی يا اياالت متحده ،درآمد افراد ماخذ تقسيم آنھا به طبقات است .ولی در ايران به لحاظ ھای گوناگون نمی شود به
اين تقسيم بندی قائل شد .اول اينکه آن چيزی که در ايران درآمد گفته می شود حاصل فروش نفت ايران است و اين باال و
پائين می رود .و از ھمه مھم تر ،بزرگترين نقش اقتصادی را در ايران دولت دارد و در حاشيه و پيرامون بوروکراسی
دولت و ارتش است که طبقات ميانی شکل می گيرند.
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نھايتاً اينھا ويژگی ھای طبقات ميانی کشورھای ديگر را ندارند ،به لحاظ ھمان واقعيت که در دامن دولت مستقر
غيردموکراتيک ،چه در دوره پھلوی و چه در دوره اسالمی رشد پيدا می کنند و آن خاصيت ھايی را که ما از طبقه
متوسط توقع داريم ،ندارند .ولی خب کسانی که از دل اين طبقات بيرون می آيند دارای ويژگی ھايی ھستند که می شود
به آن پرداخت.
عبدالحسين ساسان ،استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفھان معتقد است که تعريف متداول از طبقه متوسط که با اتکاء به
مالکيت بر ابزار توليد می شود ،تعريفی راديکال و مورد اختالف است:
»در تعريف طبقه ،اختالف نظر بسياری وجود دارد .کسانی اعم از جامعه شناسان يا اقتصاد دانان ،با ديد گاه راديکال
طبقه را نگاه می کنند .از طريق رابطه افراد با ابزار توليد ،يا مالکيت ابزار توليد به مسئله نگاه می کنند .اين در حقيقت
زيربنای جنگ طبقاتی را که مارکسيسم بر آن استوار بود ،تامين می کند .اين تعريف راديکاليستی از آغاز مورد قبول
ھمه انديشمندان نبود .به باور من ،امروز ھمه انديشمندان به اين نتيجه رسيده اند که طبقه ،مستقل از ابزار توليد است و
در ھر کشوری تعريف خاص خودش را دارد .شايد بشود فرھنگيان ،دانشگاھيان ،قضات و کالً کارکنان بخش عمومی و
تعدادی از فروشندگان ،صاحبان مغازه ھا را جزو طبقه متوسط به حساب آورد«.
کاظم علمداری ،استاد علوم اجتماعی در دانشگاه ايالتی کاليفرنيا با اشاره به رويدادھای پس از انتخابات ،آنرا درگيری و
تقابل نگرش جھانگرا و مدرن با نگرش سنتی و به گفته وی واپسگرا ارزيابی می کند:
»وقايعی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد ،يک حرکت طبقات واپس نگر در برابر طبقات نوگرا و آينده نگراست ،به
عبارتی اگر توجه کنيم به تحرک جمعيتی و قشربندی اجتماعی جامعه ايران ،در اين سه دھه بخصوص دھه آخر ،جامعه
ما بسيار متحول شده ،با نسل جوان که به سن دانشگاه و کار رسيدند و خواست ھای جديدی طرح می کنند که در
چارچوب مناسبات سنتی جمھوری اسالمی عملی نبوده است.
به ھمين دليل يک تضاد و تقابلی بين دو جريان سنتی و مدرن يا بين واپس گرا و نوگرا اتفاق افتاده ،که شکل بسيار
خشونت بار آن در ھمين وقايع اخير ديده شد .حال اگر برگرديم به قشربندی اجتماعی جامعه ايران ،من فکر می کنم که
بايد به پنج شش طبقه اشاره کنيم.
طبقات سنتی تر جامعه ،چه طبقه مرفه سنتی باشد ،چه طبقه متوسط سنتی ،جمعيت آنھا رو به تضعيف است و ھمين
سبب خواھد شد که در برابر جمعيت رو به ازدياد طبقه متوسط نوين و نسل به اصطالح گلوبال )نسل جھانی( جوانان که
جمعيت شان برتر از جمعيت سن ھای باالتر است و ھمينطور رو به افزايش است ،با فرھنگ جھانی بزرگ شده اند و
خواست ھايشان ھم در چارچوب خواست ھا و ارزش ھای جھانی است .اينھا در تقابل قرار گرفته است با آن چارچوب
و اساس و بنياد جمھوری اسالمی که بر سنتھای گذشته بنياد شده است.
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به ھمين دليل در آخرين مرحله کشاکشی که اتفاق افتاده ،جمھوری اسالمی به يک بحران مشروعيت بزرگی گرفتار آمده
است .يعنی مشروعيت اش را طبق قانون اساسی بايد از آرای اکثريت مردم بگيرد ،در حالی که اين اکثريت مردم با
چارچوب سنتی جمھوری اسالمی ديگر موافق نيستند«.
اما طبقه متوسط در ايران دارای چه ويژگی ھای سياسی ،اقتصادی و فرھنگی است و کدام گروه ھای شغلی و اجتماعی
را در بر می گيرد؟ علی طايفی با عمده دانستن گرايش ھای فرھنگی اقشار و گروه ھا برآن است که حتی دانشجويان و
دختران بيکار را ھم می توان جزو اين طبقه به حساب آورد:
»از نظر موقعيت جغرافيايی ،عمدتا ً اين طبقه متوسط افرادی را شامل می شود که در مناطق شھری ،مراکز شھری و
اساساً کالن شھرھا زندگی می کنند .صاحبان کسب و کار ،افرادی که دارای مھارت ھای فنی و يا آموزشی ھستند و يا
تخصص ھای ويژه ای دارند ،افرادی که تحت عنوان بوروکرات و تکنوکرات می شود از آنھا نام ببريم و حتی بخشی از
اليه ھای مديران ،مديرانی که در بخش صنعت و بخش خدماتی ھستند ،در سازمان دولتی يا حتی سازمان ھا و شرکت
ھای خصوصی ،باز شامل اين افراد می شوند.
بخش بزرگی از جنبش دانشجويی ،به ويژه آنھايی که در رشته ھای پرھزينه در دانشگاه آزاد به ويژه ،و ھمينطور در
دانشگاه ھای دولتی ،البته در مراکز و شھرھای بزرگ و از طرف ديگر بخش بزرگی از کسانی که تحت عنوان
ھنرمندان ،نويسندگان به صورت حرفه ای در عرصه ھايی و نه لزوماً در بخش دولتی ،بلکه در بخش خدمات ھنری،
فيلم ،سينما ،ميديا مشغول به کار ھستند ،را ھم می شود در اين زمره آورد .حتی اليه ھايی از جوانان و دختران که
امروز ممکن است مشاغلی ھم نداشته باشند ،ولی فعال جنبش دانشجويی ھستند و يا حتی دخترانی که ممکن است بيکار
باشند ولی به دليل توان اقتصادی خانواده ھايشان ،حداقل مشکالت و تزلزل اقتصادی خانوادگی ندارند ،آنھا را ھم در بين
ھمين طبقه متوسط می شود جای داد«.
طايفی درباره جايگاه اقتصادی اين اقشار می گويد:
»از بُعد اقتصادی ،اساساً اين طبقه به دليل اينکه مشخصا ً مطالبات برابرخواھانه را از اين زاويه دارند که ميل به
مشارکت اجتماعی و سياسی را بيشتر از اقتصادی در دستور کار خود می گذارند .اين عدالت اجتماعی که مورد نظر و
مورد مطالبه طبقه متوسط است ،عمدتا ً بعد اجتماعی و فرھنگی دارد و حتی سياسی و کمتر بعد عدالت اقتصادی دارد.
يعنی آنھا زياد دغدغه نان ندارند .عمده اين طبقه متوسط افرادی ھستند که توان اقتصادی نسبی دارند يعنی دارای يک
سری اموال و مالکيتی ھستند که می تواند برای آنھا يک اطمينان و امنيت اجتماعی و اقتصادی فراھم کند«.
رسول نفيسی ھم گرايش ھای فرھنگی را شاخصی مھم برای تعيين وابستگی و يا غيروابستگی گروه ھا و اقشار به طبقه
متوسط ارزيابی می کند و بر اين نظر است که بايستی به جای تکيه بر وابستگی طبقاتی ،بر پايه نگرش آنھا به
رويدادھای اجتماعی بين مدرن گرايی و سنت گرايی تفاوت قائل شد:
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»معيار تشخيص طبقات ميانی بخصوص متوسط نبايد درآمد باشد بلکه بايد فرھنگ و خودآگاھی طبقاتی باشد .در جامعه
ايران ،آن چيزی که ناقل افکار مترقی و آزاديخواھانه است ،اقشاری ھستند که ممکن است از ھرجای جامعه بروز کنند.
يعنی ممکن است در جامعه روستايی ببينيد ،ممکن است در باالترين طبقات و در ميان خانواده ھای نظاميان مشاھده
کنيد .اينھا کسانی ھستند که اصوالً جزو جھان مدرن ھستند و جزو اين انقالب عظيم جھانی شدن ھستند.
اينھا مرتبط اند با وسايل ارتباط جمعی از روزنامه گرفته تا اينترنت .اينھا جزوی از جھان ھستند که در آن افکار گردش
می کند ،ارزش ھا با ھم رشد می کند و خواست ھايی مثل خواست آزادی فردی ،آزادی سياسی ،آزادی در جھت اقتصاد،
بخصوص عدم نظارت مستمر دولت بر زندگی فرد ...خواسته ھای اصلی است.
بنابراين به جای اينکه ما به طور خاص به وضعيت طبقاتی جامعه نگاه کنيم ،به وضعيت فرھنگی در جامعه ايران توجه
کنيم و ببينيم که کدام اقشاری کدام خواست ھايی را عنوان می کنند .مثالً در جامعه روحانيت ايران می بينيم که گروه
ھای بزرگی به وجود آمده اند که دارای خواست ھايی بسيار راديکال سياسی و آزاديخواھانه اند.
اين قبالً وجود نداشت .يعنی قبالً آن چيزی که به نام آزاديخواھی از طرف روحانيت عنوان شده بود ،مثل آزاديخواھی از
طرف مرحوم مدرس يا مرحوم خمينی ،آزاديخواھی در جھت گسترش نفوذ روحانيت بود .ولی االن می بينيم که در ميان
اقشار وسيع روحانيت که بيشتر ھم در حول و حوش جمھوری اسالمی رشد پيدا کردند ،خواست ھای آزادی خواھانه به
طور وسيع وجود دارد .بنابراين اجازه بدھيد اين طبقه مدرنی که در ايران شکل می گيرد ،را به جای اينکه طبقه متوسط
بناميم ،طبقه مدرن بناميم و آنھا را جزوی از جھان جديد و جزوی از انسانھای مدرنی که در تمام دنيا در حال رشد اند،
به حساب بياوريم و معيار مشخص کردن آنھا را خواست ھای فرھنگی سياسی شان بگذاريم«.
کاظم علمداری ،شاغلين در بخش خدمات را به دليل اجبار تماس آنان با دنيای خارج ،در زمره کسانی به حساب می
آورد که از طريق روابط شغلی ،با ارزش ھای مدرن خارج از مرزھا آشنا می شوند و اين ارزش ھا را به تدريج می
پذيرند:
» گروه ھايی که بيشتر در اقتصاد خدماتی يا سرويس ھستند ،جمعيت بخش خدمات در تقريباً تمام جوامع مدرن و
صنعتی بر بخش سنتی و حتی بخش توليدی برتری دارد .در ايران ھم اين تحول اتفاق افتاده و بيشتر جمعيت طبقه
متوسط ،تحصيل کرده ھستند .شما می بينيد که درصد تحصيل کرده ھای زنھا و دخترھا در ايران در حال حاضر زبانزد
ھمه است.
اين ،بخشی از طبقه نوين يا طبقه متوسط نوگرايی است که خواست ھايش در جامعه با خواست ھای پدرمادرھايش که
بخش سنتی جامعه را تشکيل می دھند ،متفاوت است .ولی اگر از نظر شغلی بخواھيم دسته بندی کنيم بايد گفت که شغل
ھايی که برمی گردد به مناسبات توليد سنتی ايران ،کشاورزی ،کارھايی که در روستاھا توليد می شود ،يا فعاليت ھای
شغلی که در بازار سنتی يا بازارھای سنتی ايران در جريان است ،در برابر تکنولوژی مدرن از خدمات :گروه ھا و
طبقاتی که خدمات را فراھم می کنند ،ھم بايد تحصيل کرده باشند ،آموزش نوين ديده باشند وھم با توجه به اين نيازمندی
با دنيا و ارزش ھای جديد آشنايی پيدا کرده اند .مثل دموکراسی ،مثل حقوق شھروندی ...درحالی که در مناسبات سنتی
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روابط پدر و پسر يا ارباب و رعيتی ھنوز حاکم است .يا ھمان روابط بين فقھای سنتی و مردم عادی که يک روابط
سنتی است که پذيرفته اند آنگونه زندگی کنند درحالی که نسل جديد اين مناسبات را ديگر نمی پذيرد .به ھمين دليل از
نظر قشربندی اجتماعی ،اين دوگانگی ،يک تقسيم بندی بوجود آورده که می شود گفت تقسيم بندی محاصره نوگراھا
توسط کھنه گراھا است«.
اما عبدالحسين ساسان بر اين نظر است که طبقه متوسط لزوما ً طبقه ای خواستار پيشرفت و مدافع حقوق بشر نيست.
بلکه بعضاً بسيار محافظه کار ھم ھست:
»آنطور که در متون علوم اجتماعی گفته می شود که طبقه متوسط مسئوليت و تعھد پيشرفت و توسعه اقتصادی و
پيشرفت جامعه مدنی را در کشورھای غربی بر عھده داشت ،شايد طبقه متوسط در ايران نتواند اين مسئوليت را به دوش
بگيرد و پرچمدار توسعه باشد .طبقه متوسط در ايران لزوما ً طبقه روشنفکری نيست .لزوماً خواستار پيشرفت يا بھبود
اوضاع اقتصادی و اجتماعی نيست .اعتقادی به حقوق بشر يا حقوق انسانی ندارد .بين آنھا ھستند افرادی که چنين می
انديشند .ولی اينکه خود اين طبقه را حامل ايده ھای نو و مترقی بدانيم ،من شواھد و قرائن متفاوتی ديدم که لزوماً اين
گزاره را تاييد نمی کند .بسياری از افراد طبقه متوسط در ايران محافظه کار اند و نقش طبقه متوسط پيشرو در برخی از
کشورھای ديگر را ايفا نمی کنند .افراد درون طبقه متوسط ،مثالً قشر بازرگانان ،صاحبان دکاکين و مغازه ھا و آنچه با
ادبيات مارکسيستی می شود بورژوای شھری ناميد ،جزو محافظه کار ترين و سنتی ترين اقشار جامعه ايران ھستند.
عليھذا خيلی گراوری و کليشه ای نمی شود طبقات در ايران را با نقش تاريخی طبقات در کشورھای ديگر مقايسه کرد«.
درباره ويژگی ھای فرھنگی و سياسی اقشار و گروه ھايی که می توان آنرا جزو طبقه متوسط به حساب آورد ،علی
طايفی چنين می گويد:
»آنھا از بُعد فرھنگی دارای سواد اند .سواد خواندن و نوشتن .اھل مطالعه به طور نسبی ھستند .آگاھی ھای اجتماعی
دارند .لذا می شود گفت از بُعد تحصيلی و دانشگاھی بخش بزرگی از کسانی که دانشگاه رفته اند ،دانشگاه ديده و دانش
آموخته ھستند ،متعلق به اين قشر از طبقه اجتماعی ھستند .به ھمين دليل می بينيم يکی از گرايش ھای اصلی فرھنگی در
اين مجموعه اينست که اساساً به يک معنا دنبال تلفيق فرھنگ بومی با فرھنگ جھانی است .يعنی در اين ميان يک
ابتکار عمل ھم ھست .به نوعی دنبال اختراع سنت ھم می روند و سعی می کنند در فرھنگ ،منش ،خلق و خو و مناسک
مذھبی ھم ابداعی ايجاد کنند .به فرض مثال روز قدس را می آيند يک شکل ديگری به منصه ظھور می گيرند .يا فرض
کنيد روزه را به يک شکل ديگر مطرح می کنند .نماز جمعه می روند به يک شکل ديگر آنرا از درون تھی می کنند ولی
با قالب ھا و آموزه ھای خودشان آنرا پر می کنند .از بابت جمعيتی ھم بخواھيم اشاره کنيم ،شامل خانواده ھايی ھستند که
کم جمعيت اند .در اين خانواده ھا معموالً مناسبات بين زن و شوھر و خواھر و برادر به نحوی است که نسبت به جامعه
سنتی برابر آميز تر است.
به اين معنا که مشارکت دختران و زنان بسيار چشمگير است .باوجود اين که گرايش ھای سکوالريستی دارند ،به دليل
اين که اساساً نوع باورداشت ھايشان مبتنی بر انديشه ھای مدرن است و اساساً خودشان محصول يک جامعه مدرن اند،
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اين گرايش مذھبی را فقط به عنوان ايمان ھا و باورداشت ھای فردی تعقيب می کنند .برای مثال در جنبش امروز
ھمچنان »ﷲ اکبر« به صورت يک ملغمه ترکيب می شود و در صدر مطالبات و يا شعارھا مطرح می شود.
اينھا اساسا ً سکوالر ھستند .يعنی باور به اين ندارند که دين در ھمه عرصه ھای زندگی آنھا و نھادھای اجتماعی که با
آنھا در گير و دار ھستند و ارتباط دارند و در مناسبات با آنھا وارد کنش و واکنش می شوند ،ھمه جا سايه بگستراند .به
ويژه در نھاد دولت .ولی از طرف ديگر اساساً معتقد به دين زدايی در جامعه ھم نيستند .عمدتاً ملی گرا ھستند .اين را
حتی در اين جنبش به نحوی می بينيم.
اين جنبش در البالی جريان اين اعتراضات حتی مثالً به مقوله خليج فارس ھم اھميت می دھد ،خواھان دموکراسی است.
مشارکت سياسی ،اجتماعی و فرھنگی است .می خواھد الگوھا ،آموزه ھا و ارزش ھا و آرزوھای خودش را به ميدان
عمل بکشاند .ميل به انقالبی گری که در طبقات فرودست جامعه وجود دارد ]در آنھا ديده نمی شود[ به ويژه ]به آنچه[
در جامعه سرمايه داری به شکل کالسيک می گوييم طبقه کارگر و يا زحمت کش يا افرادی که فاقد ابزار توليد ھستند ،يا
در مناسبات اجتماعی و روابط توليد فاقد ابزار توليد ھستند .خودشان را متعلق به آن طبقه نمی دانند .اين طبقه اساسا ً
اصالح گرا ھستند يعنی نوعی اصالح طلبی در ذات اين طبقه متوسط ھست .طبقه متوسط مقدار زيادی اھل البی ھم
ھست.
يعنی به دليل اين که در ميانه طبقات اجتماعی قرار گرفته ،گاھی سعی می کند چه از طبقات باال و چه از طبقات پائين
دست کمک و يارگيری بطلبد .ھم يارگيری فکری و ھم يارگيری سياسی .برای طرح و پيگيری و طرح مطالبات خودش
از آن استفاده می کند .لذا البی گرايی يا مصالحه جويی و مذاکره جويی ھم به نحوی ،از خصوصياتی است که می شود
از بُعد سياسی به اين طبقه متصف کرد.
اين طبقه خيلی پراگماتيست اند .يعنی برخالف اتوپياگرايی يا ناکجاآبادگرايی که احيانا ً در بين طبقه )فرض کنيد به طور
کالسيک( کارگر وجود دارد .يک ايدئولوژی بين خودشان که می شود حداقل گفت قابل تعريف است ،ولی اينھا لزوماً
ايدئولوژی طبقه فرودست را تعقيب نمی کنند .لذا ايدئولوژی درون زايی را از درون خود بيرون می آورند ،که يک
ملغمه ای است پيوند بين ايده آليسم و واقعيت جھان اجتماعی بيرون از خودشان .به ھمين خاطر است که می بينيم در
مقاطع خاص می آيند بيرون ،با شعارھا و لباس ھای حتی شکل مذھبی و نمادھای مذھبی .سعی می کنند ابزارھا و روش
ھای خودشان را بگويند .و حتی سعی می کنند حد مطالبات و خواست ھای اجتماعی شان را معطوف کنند به "قدم به قدم
و تدريجی" و نه "يک باره به انقالبی" و لذا محصول اين پراگماتيسم ھم می شود گفت از بعد سياسی می شود يک نوع
اصالحگرايی ،يک نوع البی گرايی ،يک نوع مسالمت جويی«.
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طبقات اجتماعی درگير در بحران پس از انتخابات ايران  -فرزين وحدت
طرفداران اصالحات از برشھا و قشرھای مختلفی در جامعهی ايران تشکيل شده اند .نبايد فراموش شود که مبارزهی
انتخاباتی ميرحسين موسوی ،نامزد اصالح طلبان ،از ميان طبقات زيردست تھران و ديگر شھرھا شروع شد .موسوی با
اطالق صفت »اصولگرا« در وحله اول و سپس »اصالحطلب« به خود ،سعی بر آن داشت که پايگاه خود را در ميان
طبقات متوسط پايين در تھران و شھرستانھای ديگر مستحکم سازد .تنھا در مراحل بعدی بود که طبقات متوسط رو به
باال ،که طبيعتا شخصی مانند خاتمی را مورد حمايت قرار میدادند ،موسوی را به عنوان کسی که میتواند خواستهھای
آنان را در مورد آزادیھای بيشتر ،دموکراسی ،حقوق شھروندی و آرامش داخلی و بينالمللی برآورده کند ،برگزيدند.
زنان ،جوانان و دانشجويان نيز به ھمين سياق ،به اين دليل که میپنداشتند موسوی میتواند آمال دموکراتيک آنھا را
محقق سازد ،به نامزدی وی گرويدند .بنابراين ،نامزدھای اصالحات و به ويژه موسوی ،با اتکا به طيف وسيعی از
جامعهی ايران وارد کارزار انتخاباتی شدند و بر اساس تجمعھای عظيم قبل از انتخابات و اعتراضات بعد از آن،
میتوان گفت که آنھا اعتماد اقشار وسيعی از مردم را به خود جلب کردند.
نتايج بحران عميق کنونی در ايران تا حد زيادی بستگی به ايستادگی طبقات و اقشار مختلفی است که در اين حرکت
سياسی و اجتماعی شرکت کردهاند .و در اين ميان نقش طبقات متوسط ،از اين نظر که مطالبات سياسی آنھا میتواند
سرشت دولت را در ايران تغيير بدھد ،بسيار حائز اھميت است.
بر اساس تصاوير و ويديوھای منتشر شده ،چنين به نظر میرسد که تاکنون بلندترين فرياد اعتراضات را طبقات متوسط
در تھران و ديگر شھرھای بزرگ به صدا در آوردهاند .ولی مسالهی بسيار مھم اينست که اين طبقات متوسط تا چه
اندازه میتوانند صالبت وقدرت خود را نشان دھند؟ عموما طبقات متوسط به داليل تعلقات و تملکات زيادی که دارند،
حاضر نيستند به طور مستقيم با رژيمھای ستمگر درگير شوند .اين نوع محافظهکاری طبقات متوسط را میتوان در
بسياری از موارد مشابه در قرن بيستم مشاھده کرد )انقالبات موسوم به مخملی از اين قاعده مستثنی ھستند ولی نبايد آنھا
را با جنبش اخيرايران مقايسه کرد؛ به اين دليل که حکام کشورھای اروپای شرقی ،اشتياق خود را برای حفظ قدرت به
ھر بھايی را از دست داده بودند ،ولی در مورد ايران ،آنانکه بر اريکه قدرت سوارند اولين نسلی ھستند که قدرت را از
طريق خشونت بدست آوردهاند وبه سادگی آن را رھا نمیکنند( .ولی به نظر من طبقات متوسط در ايران پرصالبت تر
از اقشارميانی معمولی ھستند .خاستگاه اين طبقات در ايران بيشتر به سی سال اخير باز میگردد ،آنھا تجربيات انقالب و
جنگ را پشت سر دارند .از طرف ديگر ،اين اقشار ميانی در اثر محدوديتھا و محروميتھايی که نظام اسالمی بر آنھا
تحميل کرده ،تبديل به جان به لب رسيدگان بیتاب شدهاند.
در واقع طبقات متوسط در ايران کنونی از دو گروه تشکيل شدهاند .گروه اول از بازماندگان طبقهی متوسط زمان
پھلویھا ھستند که بر عليه رژيم پھلوی طغيان کرده بودند ولی بعد از انقالب بر خالف ديگر ھم مسلکان خود راھی
خارج نشدند و در ايران ماندگار شدند .به اين گروه میبايست خيل زيادی از مردم متوسطالحال را اضافه کرد که بعد از
اتمام جنگ و در پی فراخوان رفسنجانی برای بازسازی مملکت به ايران بازگشتند .اين دو گروه تواما يک جناح از طبقه
متوسط در ايران کنونی را تشکيل میدھند .اين بخش طبقه متوسط ،باور دارند که باوجود سعیاش برای توانمندسازی
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اقتصاد ايران ھمواره در حيطه سياسی و حتی اقتصادی به حاشيه رانده شدهاند و از اين لحاظ احساس ناکامی و سرکوب
میکنند .اين جناح طبقهی متوسط ھمچنين از خالی بودن وعدهھای رفسنجانی و حتی محمد خاتمی در مورد حقوق مدنی
خود بسيار ناخرسند ھستند .به نظر میرسد اين گروه از پافشاری ِ نسبی بااليی برخوردار است به دليل آنکه گليم خود را
در شرايط بسيار سختی از آب بيرون کشيده است .درست است که تعداد زيادی از اعضای اين گروه به لذات زندگی
مادی و خوشگذارنی عالقهی زيادی نشان میدھند ،ولی اگر خود را در محاصره ببينند میتواند واکنش سختی از خود
نشان دھند.
بخش دوم طبقهی متوسط در ايران کنونی ،قسمتی از اقشاری است ،که سابقا جزو طبقات »مستضعف« بودهاند ،تشکيل
شده است .اين اقشار پايين دست سابق از موقعيتھای تحصيلی و شغلی که انقالب برایشان بوجود آورده بود استفاده
کردند و خود را به سطح طبقات متوسط رساندند .از اين لحاظ آنھا اشتياق زيادی به مطالبات اقتصادی ،و به طور
روزافزون ،خواستهھای سياسی نشان میدھند .اين گروهھا در اصرار بر مطالبات خود طبيعتا مقاومترھستند ،و به دليل
آنکه مقام خود را از راه مبارزه کسب کردهاند ،خود را وارث به حق انقالب  57میدانند.
فرزندان اين دو بخش عمده طبقات متوسط ،جوانانی ھستند که ھمراه دانشجويان در خيابانھا حاضر میشوند و مقامات
رژيم را به چالش میکشند .به دليل تجربهی پرمشقت ،اين طبقات متوسط جديد ايران ،به صورت کلی ،مقاومتر از
طبقات متوسط زمان پھلوی به نظر میرسند ،به ويژه زنان ،اين اقشاردر پافشاری بر مطالبات خود ،به دليل مورد ظلم
قرار گرفتن مضاعفشان در سی سال اخير ،بسيار مستحکم ھستند.
طبقات متوسط رو به پايين که اکثريت طبقه کارگر را در شھرھا تشکيل میدھند ،منافع و خواستھای تا اندازهای )ولی
نه کامال( متفاوت دارند .برای آنھا عدالت اجتماعی و برطرف کردن سرافکندگی ناشی از فقر در درجهی نخستين
اولويت قرار دارد .اما به تازگی بخش مھمی از اين طبقه نيز مطالباتی مانند آزادیھای فردی بيشتر و اشتياق به
برخورداری را از کاالھای مصرفی ابراز کردهاند .با توجه به اماکنی که اخيرا اعتراضات در آنھا صورت میگيرد،
يعنی مناطق نزديک به طبقات کارگر ،میتوان گفت که اعضای بيشتری از اين اقشار در وقايع اخير شرکت داشتهاند.
در انقالب سال  57اعضای اين طبقات بودند که ستون اصلی انقالب را تشکيل میدادند .و ھيچ دليلی وجود ندارد که
اکنون اين طبقهی بسيار مھم در اين برھه ،عالقهای به ثمر رساندن تغييرات در جامعهی ايران نداشته باشند .آنھا با
اعتصابات خود در صنايع حياتی مانند نفت ،میتوانند فشار عظيمی را بر ھيات حاکمه وارد آورند.
ھرآنچه که نتايج بحران کنونی کوتاه مدت باشد ،اين طبقات و اقشار مختلف به احتمال قوی ،با اخذ سياستھای تعرضی
و عقب نيشنیھای راھبردی و مدبرانه ،میتوانند به آمال و ھدفھای خود در ميان مدت يا بلندمدت دست يابند.
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دکتر فريبرز رئيس دانا

طبقه در تقابل با جھان موجود

چون اصلي ترين پويش اجتماعي در واقع حول محور توليد ،مصرف و برخورداري ھاي مادي شکل مي گيرد معنايش
اين نيست که فرھنگ و پديده ھاي اجتماعي دسته دوم ھستند ،يا حتي ھميشه رو بنايي ھستند که بايد فراموش شوند ،چون
چنين نيست ،بنابراين طبقه را بايد برحسب اين مھم ترين پديده و پويش اجتماعي تعريف کرد .و آن اين است که بخش
ھايي از جامعه در چه اليه ھا و در چه طبقه بندي ھا و در چه تقسيم کار اجتماعي حضور دارند .از آنجايي که تاريخ
متحول است پس ھم جايگاه طبقات ،ھم گونه شناسي طبقات و ھم مفھوم طبقات در طول تاريخ تغيير مي کند .اما اين
تغييرات در جامعه سرمايه داري تغيير اساسي نيست بلکه تغييري است که به داليل فرھنگي ،تکنولوژيکي ،انباشت
سرمايه و به داليل ويژگي جغرافيايي و فرھنگي ھر ملت پديد مي آيد .از اين رو تغيير صورت نمي گيرد ،در واقع
طبقاتي ھستند که مفھوم اصلي شان را حفظ مي کنند چون جامعه سرمايه داري مفھوم اصلي خودش را حفظ کرده است.
اما در جامعه فئودالي و در جامعه برده داري چنين نيست ،مفھوم طبقه کامالً متفاوت است .اما در ھر حال در ھمه اين
روند ھاي تاريخي مفھوم طبقه را از طريق نقشي که انسان ھا در اصلي ترين فرآيندھا و پويش ھاي اجتماعي ايفا مي
کنند آن را شناسايي کنيم .ابزارھاي شکل شناختي يا ابزارھاي ظاھري يا ابزارھاي کارکردي کمک مي کنند به تشخيص
و مفھوم طبقه يا طبقات ،اما به تنھايي ياري رسان نيستند و چه بسا اگر تنھايي به کار روند ،گمراه کننده اند .مثالً شغل،
بسيار کمک مي کند به اينکه وضعيت طبقاتي يک جامعه را يا يک فرد را در درون طبقه شناسايي کنيم .مي توان درآمد،
محل سکونت ،سطح دانش و حتي لھجه و گويش را نيز شناسايي کرد .در واقع با اين کار به مقدر زيادي از رمز و راز
طبقات پرده برداري مي شود.
اما طبقه ھمه اينھا نيست ،طبقه چيزي انتزاعي تر و در عين حال مبتني بر واقعيتي است که سراسر ھمه اينھا را دربر
مي گيرد .در واقع در سنت مارکسيستي که اصلي ترين و جدي ترين و ماند گار ترين سنت در تشخيص طبقه است و
اگر در تعريف طبقه دقت کنيد متوجه مي شويد خيلي روشن و ارسطويي و مدرسه يي معرفي نشده است .مارکس بيشتر
مي گويد طبقه چه چيزي نيست تا اينکه اثباتي سخن بگويد ،اين امر به ما اين مفھوم را مي رساند که طبقات در حال
شکل گيري و در حال شدن ھستند .اما جايگاه ويژه و تاريخي خودشان را در طول زمان دارند .به عنوان مثال ھمه بين
پديده صبح روشن و شب ظلماني حتماً تفاوت قائل مي شوند .در جامعه و جامعه شناسي سياسي يا بھتر بگويم در اقتصاد
سياسي مي توانيد طبقات را از ھم جدا کنيد ،يعني طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار باھم متفاوت است .بگذريم از بعضي
از اقتصاددانان بسيار سطحي و مبتذل که مي گويند مگر سرمايه دار کار نمي کند؟ اين اقتصاددانان به اين ترتيب يا
خودش را به ناداني مي زند يا اصالً مفھوم کار را نمي داند؛ مفھوم کار در فرآيند توليدي تعيين مي شود .از سرمايه دار
گرفته تا حيوانات ھمه کار مي کنند يا به کار کشيده مي شوند .ولي نقشي که سرمايه دار در عالي ترين پويش و فرآيند
اجتماعي دارد به اين ترتيب است که نقش او حراست از سود و حراست از مالکيت سرمايه است ،بنابراين به زمان و
ساعت کار مربوط نمي شود.
اما در اين ميان طبقات بينابيني ھم داريم .کارل مارکس از الگوي ديويد ريکاردو خيلي استفاده کرد ولي برخالف آنچه او
گفته اينک مارکس را متھم مي کنند به اينکه طبقه متوسط را بينابيني نمي شناخت ،اين گونه نيست .ايراد مارکس به
ديويد ريکاردو به خاطر اين بود که او طبقه بينابيني را شناسايي نمي کرد .مارکس زماني که به عنوان يک الگوي
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انتزاعي مثل الگوي اروپايي يا الگوي صنعتي يا باز توليد گسترده ،يا باز توليد ساده ،مثل ھر اقتصاددان ديگري که الگو
دارد بحث مي کند ،در واقع دو طبقه کارگر و سرمايه دار را در کنار ھم قرار مي دھد اما شمار زيادي از آثار
مارکسيستي داريم که بين اين دو طبقه اليه ھاي بينابيني را شناسايي مي کنند .گاھي اوقات کار به دشواري ھم مي کشد
يعني يک پيشه ور ھم خودش کار مي کند ،ھم پسرش و احتماالً کارگر ھم ندارد و بعد کااليش را در بازار مي فروشد،
ھم از يک سو صاحب سرمايه است و از سوي ديگر ھم يک کارگر است ،بنابراين اين ايرادھا را ھم داريم .اين ايرادھا
به معني اين نيست که شما اصل بازي را به ھم بزنيد .شما روشنفکران را داريد ،روشنفکراني که در واقع خيلي شان
کارگر يقه سفيد ھستند مثل معلمان .مثالً معلمي که در نور آباد ممسني مشغول ياد دادن سواد به کودکان آن منطقه است و
حقوقي ھم دريافت مي کند را نمي توانيد در اليه ھاي غير کارگري جايش بدھيد .براي تعريف پرولتاريا کارشناسان و
فيلسوفان و متخصصان اقتصاد سياسي خيلي کار کرده اند مثل لويي آلتوسر ،که بخش عمده يي از تالش زندگي اش را
در شناختن طبقه کارگر صرف کرد .اما در وضعيت ھاي بينابيني مي توانيد از گيج سري نجات پيدا کنيد و آن اين است
که آيا در تحليل نھايي آن اليه ھا و گروه ھاي بينابيني به طور عمده مبتني بر مالکيت شان بر سرمايه کار مي کنند .در
جناح جبھه سرمايه اند يا در جناح جبھه کار ،ممکن است پرولتاريا نباشد ولي نيروي کار به حساب مي آيند .به نوعي
کارگر محسوب مي شوند .به اين ترتيب ابزارھاي ديگري نيز ھست براي شناخت طبقات ،مثالً وقتي در بافت ھاي
فرسوده تھران که  14ھزار ھکتار است چھار ھکتار آن در سخت ترين شرايط زندگي مي کنند در آنجا شش ريشتر
زلزله فاجعه ايجاد مي کند .اگر در ھر ھکتار  200نفر ھم زندگي کنند حدود  3/5ميليون نفر زير خط فقر ھستند .خيلي
ھا در خانه ھايي که ھر آينه ممکن است بر سرشان فرود آيد زندگي مي کنند .از اين  14ھزار ھکتار چھار ھکتارش در
وضعيت بسيار مبرم زندگي مي کنند .چيزي بيش از يک ميليون نفر در فاجعه اند .تحمل اين امر در شھري که در آن
سرمايه داران بسيار زيادي زندگي مي کنند دردآور و شرم آور است .بنابراين شما از اين طريق ھم مي توانيد به طبقه
برسيد .آن شھرداري که براي مردم شانه باال مي اندازد و آن سرمايه داري که حاضر نيست سرمايه اش را صرف خانه
سازي کند چون در آن سودي عايدش نمي شود ،آن دستگاه عمراني که مي خواھد در ھر فعاليت اقتصادي ايجاد سود
کند ،آن روشنفکري که فقط به فکر ساختن اثر ھنري يا اثر نقاشي است تا اينکه مخاطبانش گران تر بخرند به اين امر بي
اعتنايي مي کند ،آيا با او در يک جبھه طبقاتي قرار مي گيرد؟ ،آيا در يک مجموعه يا طبقه فرھنگي ،اجتماعي و سياسي
قرار مي گيرد ،طبعاً متفاوت است ،اما شما کارشناساني داريد که به آنجا سر مي زنند و تحقيقات شان را در آنجا انجام
مي دھند ،برداشت ھا و آبشخور ذھني شان از آن محله ھا متفاوت است چرا که در ميان آنھا زندگي مي کنند .اما آيا
معني اش اين است که اھالي آن محله ھا پرولتاريا يا طبقه کارگرند؟
بخش زيادي از معتادان و خرده فروشان مواد مخدر و در واقع دستفروشان نيز در آن طبقه اند و در آن محله ھا زندگي
مي کنند .بخشي از معلمان ،تکنسين ھايي که به علت فقر ناگزيرند در آن مناطق زندگي کنند .محله ھايي مثل صابون پز
خانه ،ولي آباد بھشتي ،باغ انگوري ،ضلع جنوبي شوش يا سر آسياب دوالب ،پر است از بازنشستگان فقير .بنابراين به
تعبيري مي توان شکاف طبقاتي و شکاف اجتماعي را ديد .اما اگر بخواھيم خيلي دقيق شويم به ويژه در مفھوم
مارکسيستي کلمه ممکن است ھمه آنھا طبقه کارگر نباشند ،اما تھيدستان شھري ھستند .من به خاطر حساسيتي که دارم
ميان اليه گروه و مجموعه ھاي شھري با طبقه تفاوت قائل ھستم .طبقه مفھومي اساسي و کلي است از واقعيت به ذھن و
از ذھن به واقعيت برتابيده مي شود .يک رابطه ديالکتيکي ذھني و عيني با شما ايجاد مي کند .مايه ھاي ايدئولوژي را
براي شما مي سازد .مايه ھاي راھبردھاي سياسي و فلسفي را براي شما درست مي کند .اما گروه ھاي اجتماعي خورده
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شده ھاي طبقه ھستند .اليه ھاي اجتماعي نيز اين گونه ھستند .يعني طبقه را مي توانيم به گروه ھا و اليه ھايي تقسيم
کنيم .گاھي اوقات گروه ھا و اليه ھايي ھستند که بين طبقه متوسط و طبقه کارگر شراکت ايجاد مي کنند .مثالً شما از
گروه اجتماعي تھيدستان شھري سخن مي گوييد .ممکن است بيکاران و طبقه کارگر و بخشي از طبقه متوسط بخش
خدماتي را در خودش بگيرد .شما معموالً وقتي از گروه ھاي اجتماعي صحبت مي کنيد نگرش تان به جامعه افقي است
ولي وقتي از اليه ھاي اجتماع صحبت مي کنيد نگرش تان کمي عمودي است .يعني ممکن است در يک طبقه خرده
بورژوازي يک اليه يي ببينيد که از باالترين قدرت اجتماعي و اقتصادي برخوردارند تا پايين ترين بخش ھاي خرده
بورژوازي ھستند .اينان ھيچ کدام شان براي گيج سري و قاطي کردن مباحث ساخته نشده اند ،اتفاقاً به ما که مي خواھيم
به مسائل اقتصادي ،سياسي و اجتماعي به گونه يي راديکال يعني ريشه يي بنگريم و نگرش راديکال و ريشه يي با
نگرش افراطي که کامالً متفاوت است .اين نگرش ريشه يي چون ريشه ھمه چيز در انسان است و مي خواھد زندگي
انسان را مورد ارزيابي و دقت قرار دھد ،ناگزير است براي اين تعاريف در واقعيت جايگاھي پيدا کند ،آن وقت نوبت آن
مي رسد که در ھر جامعه يي چگونه اين مفاھيم را متحقق و ارزيابي کند.
در حال حاضر طبقات در سطح جھاني مطرح اند.وقتي که در سياتل آن مارش بزرگ عليه قدرت سرمايه جھاني شکل
مي گيرد و زماني که در پراگ و جنوا و در ھمه جھان تا آنجايي که خودم شخصاً در آنھا شرکت کرده ام مبارزات ضد
جھاني سازي توسط نيرويي متعلق به طبقه کارگري يا پشتيبان طبقه کارگري شکل مي گيرد ،مي بينيد که نه تنھا طبقات
از بين نرفته بلکه مفھومي جھاني پيدا کرده است .در ھمين سرزمين خودمان وقتي مي گويند  4/5ميليون بيکارند ،...مي
گويم اين  4/5ميليون از ميان شما سرمايه داران و مفتخور ھا نيستند که بيکارند .اين بيکارھا در واقع دامن چيزي را
گرفته اند که بحق مي شود از آنھا به عنوان طبقه ياد کرد .طبقه کارگر ھمين طور .در مورد اقتصادداناني که مي گفتند
نوسانات اقتصادي مرد و به تاريخ علم اقتصاد سپرده شد و االن جھان يکسره به سمت پيشرفت در حال حرکت است
بزرگ ترين رکود اقتصادي در جھان سرمايه داري شکل گرفته و آن که بازنده مي شود طبقه کارگر است و کارگران و
اليه ھاي اجتماعي محروم جھان تھيدست و جھان فقير ھستند .بنابراين اينکه چشم معلم را دور ببينند و تخته را پاک کنند
حقيقت نھفته نمي شود .پس اين طبقات وجود دارند منتھا دو سه گونه افراط و تفريط در شناخت طبقاتي وجود دارد .يکي
متعلق به وسواس گرايان جناح چپ که در نتيجه امکان عملي تحرک اجتماعي و برنامه ريزي اجتماعي و سياست
اجتماعي را مي گيرد .مثل کساني که پرولتاريا را مي خواھند جوري تعريف کنند که فقط بار الگويي کارل مارکس را
بر دوش او بگذارند ،نه نقش و وظيفه او را در حرکت ھاي اجتماعي .بعضي تفريط ھا نھايتاً به اقتصاددانان موافق
راست بازار گرايي افراطي مي رسد که مي گفتند طبقه يي وجود ندارد و سرمايه داران ھم کار مي کنند بنابراين چيزي
به عنوان کارگر و سرمايه دار نداريم.
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فرھاد نعمانی ،سھراب بھداد

طبقه و کار درايران

نکات مھم فصل اول
ما معتقديم که نيروی کار مقوله ای يک دست و ھمگن نيست .مناسبات ميان اجزای نيروی کار سلسله مراتبی و مبتنی بر
منافع طبقاتی است .به گمان ما ،منافع طبقاتی بر اساس مناسبات توليد در فعاليت ھای اقتصادی تعريف می شود.
مناسبات توليد تبلور نحوه توزيع حقوق واقعی مالکيت و توانايی اعمال قدرت بر توليدکنندگان و دارايی ھای مولد است.
بدين لحاظ ،مناسبات توليد را می توان مناسبات مالکيت تلقی کرد ،زيرا کسانی که صاحب منابع توليداند وارد مناسبات
نامتقارنی با کسانی می شوند که چنين منابعی ندارند .حاصل اين رابطه ،جايگاه ھای طبقاتی )مستقل از کسانی که آن ھا
را اشغال می کنند( در ساختارھای اقتصادی يا شيوه ھای توليد است و نيز تعيين کننده منافع ستيزگرانه طبقاتی آنان که
در اين جايگاه ھا قرار دارند .در اقتصاد سرمايه داری مجموعه ای از اين جايگاه ھای طبقاتی ،که مبتنی بر سه محور
 -1مالکيت منابع -2 ،مديرت  /اقتدار سازمانی -3 ،مھارت ھا  /صالحيت ھا است ،ساختار طبقاتی را تشکيل می دھد.
طبقه بندی وضع شغلی در ايران بر اساس "طبقه بندی بين المللی وضع شغلی" است که از سازمان بين المللی کار
اقتباس شده است .براين اساس  6وضع شغلی در ايران تعريف می شود:
 -1کارفرمايان -2 ،کارکنان مستقل -3 ،مزدوحقوق بگيران بخش خصوصی -4 ،مزدوحقوق بگيران عمومی )شامل
بنيادھا( -5 ،کارکنان فاميلی بدون مزد -6 ،نامشخص يا گزارش نشده

نکات مھم فصل دوم
در رھگذر مناسبات کار ،و در مناسبات مبادله در بازار ،کسانی که صاحب منابع اقتصادی اند و کسانی که نيستند ،طی
دوره زندگی شان ،درآمدھای متمايزی در قالب سود ،بھره ،رانت و مزد دريافت می کند .اين درآمدھای متمايز )ثروت،
وقتی انباشت شود( ممکن است سلطه افراد را بر منابع اقتصادی ،به طور نسبی يا مطلق ،دگرگون کند .منافع
استراتژيک کسانی که دست باال را در اين فرآيند پيدا می کنند حفظ مناسبات اجتماعی نابرابر ،و تضمين دسترسی آنان
به آن منابع است .اين وضع ساختاری برقرار نمی ماند مگر آن که صاحبان-کنترل کنندگان منابع ،امکانات زندگی )مقام
برتر( شان را در فعاليت ھای اقتصادی بازتوليد کنند .امکانات زندگی آنان ترکيبی از اوضاع و احوال اقتصادی،
اجتماعی و سياسی است که به تحقق اھداف استراتژيکی آنان کمک می رساند.
اقتصاد گسترده دولتی که عمدتا با رانت نفتی تامين مالی می شود )وھمين استقالل نسبی برای دولت ايجاد می کند( به
دولت امکان می دھد تا بر حرکت ھای بين طبقاتی نيروی کار وسيعا و مستقيما تاثير گذارد.
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ايا تقسيم دوقطبی کارفرما – مزد و حقوق بگير برای تحليل طبقاتی کفايت می کند؟ در اقتصاد سرمايه داری مالکيت
متمايز بر دارايی ھای واگذاردنی اقتصادی )ماشين االت و منابع طبيعی( به مناسبات دوگانه ای ميان دو جايگاه طبقاتی
سرمايه داران )کارفرمايان( و کارکنان )مزد و حقوق بگيران( در فعاليت ھای اقتصادی منجر می شود .اما در جھان
واقعی ،به دليل توسعه ناموزون و ترکيبی جوامع ،شيوه ھای گوناگون فعاليت ھای اقتصادی يا ساختارھای متفاوت
اقتصادی ھمزيستی دارند و تحت سلطه يک ساختار اقتصادی به يک ديگر مربوط اند.
با اين ھمه ،در سطحی انتزاعی ،در اقتصاد سرمايه داری عامل تعيين کننده بنيادی تقسيم طبقاتی ،مالکيت متمايز بر
ابزارھای فعاليت ھای اقتصادی است ،و آن به دو طبقه اصلی و قطبی شده سرمايه داران و کارگران منجر می شود.
اما:
تحليل نظری جايگاه طبقاتی ساخت مند در اين سطح از کلی نگری و انتزاع نمی تواند تمام پيچيدگی ھای عينی جايگاه
طبقاتی را توضيح دھد.
و برای درک اين پيچيدگی ھا بايد به سه سوال زير پاسخ گفت:
 -1تعريف طبقه کارگر .چه کسانی در طبقه کارگرند؟
 -2رابطه ميان اقتدار و مھارت کارکنان با جايگاه طبقاتی آنان .اين امر موضوع مھم جايگاه مبھم يا متناقض طبقاتی
"طبقه متوسط" را مطرح می کند .چه کسانی در طبقه متوسط اند؟
 -3کارکنان دولتی در جايگاه ھای طبقاتی طبقه متوسط و طبقه کارگر .وضع کارکنان دولتی چيست؟

کارگران:
کارمندان دفتری ،فروشندگان يا کارگران خط مونتاژ ھمگی در جايگاه اقتصادی طبقه کارگر قرار دارند ،زيرا آنان
صرفا صاحب نيروی کار خودشان ھستند .اين امر آنان را مجبور می کند تا وارد روابط کارفرمايی-مزد و حقوق
بگيری در فرآيندھای کار شوند .آنان ھمگی مجبور به تبعيت از مکانيزم بازار و پذيرش مزد حاکم بر آن ھستند ،و
ھمواره در معرض ناپايداری ھای بازار کار قرار دارند ... .موقعيت مزد و حقوق بگيری شان انان را مطيع اقتدار و
کنترل کارفرمايان و مديران می کند ،و جايگاه شان آنان را از کارکنان حرفه ای و تخصصی از لحاظ استقالل در کار و
دريافت بخشی از سود متمايز می کند.
علی رغم جايگاه طبقاتی مشترک کارمندان اداری ،فروشندگان ،کارگران کارخانه و کارگران غيرماھر ساختمانی به
لحاظ فقدان مالکيت آنان بر ابزارھای فعاليت اقتصادی ،تفاوت ھايی ميان آنان وجود دارد که در مطالعات عينی بايد در
نظر گرفته شود .اين تفاوت ھا به صورت تنوع در شرايط کاری آنان و در درآمدشان مشخص می شود .اين تفاوت ھا
بازتاب ظرفيت ھای متمايز آنان در بازار است که به پيدايش اقشار صاحب امتياز در طبقه کارگر منجر می شود.
ويزگی ھای طبقه متوسط از ديدگاه نعمانی و بھداد:
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برحسب مھارت شان و ميزان اقتداری که کارفرمايان به آنان واگذار می کنند ،يا ميزان استقاللی که در انجام دادن
کارشان دارند با يک ديگر متفاوت ھستند .اين ويژگی ھای کارکنان امکان چانه زنی متمايزی را در مناسبات توليد و در
بازار ايجاد می کند ،که به کارکنانی که صاحب مھارت ھا يا شرايط الزم اند و در مواضع اعمال مديريت )امتيازھای
سازمانی ( اند و از درجات مختلف استقالل برخوردارند کمک می کند.
بنابراين کارکنانی که ھم ھماھنگ کننده )موضع اعمال مديريت( و ھم ھماھنگ شده )تحت مديريت باالتر( قرار دارند
ھم با ھدف سرمايه و ھم با ھدف کار جمعی احساس ھم سويی می کنند.
و نتيجه می گيرند که ما بايد:
اين کارکنان را به دليل مديريت  /اقتدار سازمانی شان يا جنبه ھای مھارت ھا /صالحيت ھا )يا تخصص ھا(يی که دارند
در جايگاه ھای متناقض طبقاتی تشخيص دھيم.
و اين که:
مديران که توسط کارفرمايان شان )سرمايه داران( استخدام می شوند ،و از اين رو ،زير سلطه آنان قرار دارند ،به نوبه
خود بر ساير کارکنان اعمال سلطه می کنند .اشغال کنندگان چنين مواضع استراتژيکی درآمد بيشتری دريافت می کنند.
اين درآمد بيشتر به خاطر نيروی کار مديريتی انان است .اين "رانت وفاداری" به حساب می آيد و بخشی از سود
صاحبان ابزار توليد است .اين توانايی مديران باعث می شود که آنان جايگاه ممتازی را در ميان مزد و حقوق بگيران
تصرف کنند.
به قول رايت ،دارايی ھای "ناواگذاردنی" مديريت و مھارت  /صالحيت کارکنان ،نظير مديران ،مجريان و متخصصان،
که به دريافت رانت از طبقه صاحب مالکيت می انجامد ،جايگاه ھای طبقه متوسط )طبقه متناقض يا مبھم( را از طبقه
کارگر ،سرمايه داران و نيز جايگاه ھای خرده بورژوازی متمايز می کند.
به منظور جلب ھمکاری اين کارکنان ،مالکان ممکن است از طريق سھيم کردن آنان در بخشی از سود" ،رانت
وفاداری" پديد آورند.
و در باب تفاوت اين بخش با کارگرانی که به خاطر سطحی از مھارت از وضع بھتری برخوردارند ،می گويند:
اما ،اقتدار تفويض شده مديران و مجريان ،صالحيت ھای آموزشی و مھارت ھای فکری متخصصان ،و ميزان استقاللی
که مديران و متخصصان در شرايط کاری شان دارند آنان و خانواده ھای شان را قادر می سازد تا امکانات زندگی ای
داشته باشند که کارمندان اداری يا کارگران مونتاژ کار که حتی باالترين مزدھا را می گيرند ھرگز درخواب ھم نبينند.
کارکنان اجرايی و متخصص ،علی رغم وضع شغلی شان ،عالوه بر حقوق شان بخشی از سود را نيز به دست می
آورند .به اين داليل ،مديران و کارکنان اجرايی و متخصص جايگاه طبقاتی ميانی بين طبقه سرمايه دار و طبقه کارگر
دارند ،از اين رو می توان آنان را طبقه متوسط ناميد .در گذشته ،بيشتر اين افراد ،نظير پزشکان ،ھنرمندان ،وکال،
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کارکن مستقل بودند ،و بسياری ھنوز ھم ھستند .با توسعه سرمايه داری و افزايش در پيچيدگی امور شرکت ھا و با
گسترش نقش دولت بسياری از اين افراد حرفه ای تبديل به کارمند شده اند.
بنابراين:
علی رغم اھميت مناسبات مالکيت در تعريف طبقه ،برای متخصصان حرفه ای )برای مثال دکترھا يا مھندس ھا( امکان
پذير است که درآمد باالتر و امکانات زندگی مساعدتری نسبت به برخی از سرمايه داران کوچک داشته باشند.

کارکنان دولت:
از منظر رايت ،دولت ترکيبی است از مجموعه دستگاه ھايی که مناسبات کارکردی متفاوتی با اقتصاد دارند .ما آن ھا را
به اختصار "دولت سياسی" يا "کارگزاران سياسی" ،و "خدمات دولتی غيرکااليی" ،يا به اختصار "خدمات اجتماعی"
می ناميم) .رايت  (1997ھمچنين دولت ممکن است به درجات متفاوت نقش مستقيمی در توليد کاالھا و خدمات برای
بازار داشته باشد .اين ھا "فعاليت اقتصادی" دولت تلقی می شوند.
دولت سياسی مشتمل است بر شاخه ھای اجرايی و اداری ،قانون گذاری و قضايی حکومت .دولت سياسی ھمچنين شامل
نيروھای نظامی حکومت ،پليس ،ارتش و گروه ھای شبه نظامی است .کارکرد اوليه بلندمدت اين ارگان ھا حمايت و
تسھيل بازتوليد مناسبات اجتماعی سرمايه داری است.
نعمانی و بھداد در ميان کارگزاران سياسی چند گروه عمده را متمايز می کنند:
قانون گذاران ،قضات ،مديران اجرايی سطح باالی حکومت )وزيران و معاونان شان ،روسای ادارات در سطوح ملی و
محلی ،بوروکرات ھای بلندپايه( ،افسران بلندپايه نيروھای نظامی ،و کارکنان حرفه ای و فنی )حسابداران ،تحليل گران
مالی ،وکال ،پزشکان ،مھندسان( ھمگی زيرعنوان کارکنان "اداری و مديريتی" و "حرفه ای و فنی" گروه بندی می
شوند .اينان به انحای مختلف از لحاظ خصلت شان شبيه کارکنان طبقه متوسط اند.
"دون پايگان" اعضای عادی در ميان کارگزاران سياسی ھستند .بخشی از آنان کارکنان عادی وزارت خانه ھای مختلف
ھستند که از بسياری جھات به طبقه کارگر نزديک اند .بخش ديگر اعضای نيروھای مسلح اند که اغلب در وضعی مبھم
قرار می گيرند.
دومين دستگاه دولت دست اندرکار توليد خدمات غيرکااليی )غيربازاری( است .نظير آموزش عمومی ،بھداشت عمومی
و تفريحات عمومی .اين وظايف يا کارکردھا را اساسا کارکنان ماھر و حرفه ای و فنی )آموزگاران ،پزشکان،
پرستاران( ،مجريان و مديران )بوروکرات ھای بلندپايه( ،و مستخدمانی که در صف کارگران عادی ھستند )نگھبانان،
منشی ھا ،کارمندان اداری( انجام می دھند.
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موسسات دولتی در عين حال در توليد مجموعه وسيعی از محصوالت و خدمات از نفت و سيگار و سيمان گرفته تا
خدمات بانکی و ارتباطی و حمل و نقل شرکت دارند .اين ھا فعاليت اقتصادی دولت است .اشتغال در اين شرکت ھا
ھمچون اشتغال در بخش خصوصی در بر دارنده ھمان مقوالتی است که کارکنان مزدبگير و حقوق بگير با آن دست به
گريبانند.
از نظر نعمانی و بھداد "مجريان و مديران ،و کارکنان تخصصی و فنی" اعضای طبقه متوسط ،و بقيه يعنی "کارکنان
عادی" در طبقه کارگر به حساب می آيند .و بدين ترتيب در دستگاه ھای دولتی "دولت سياسی"" ،خدمات غيرکااليی" و
"فعاليت ھای اقتصادی" ،اينان طبقه متوسط دولتی را از طبقه کارگر دولتی تفکيک می کنند ،و ھر دو اين ھا را طبقات
واسط می نامند ،چرا که آنان نه از طريق مشاغل شخصی شان در بخش خصوصی ،بلکه به واسطه دولت منافع مادی و
فردی شان با مناسبات اقتصادی سرمايه داری پيوند خورده است.
در انتھای اين بخش جدولی که نعمانی و بھداد مطابق با طرح رايت ارائه می دھند را عينن نقل می کنم) :برای آشنايی با
آخرين نظرات اولين رايت می توانيد به ترجمه مقاله "درک طبقه – به سوی يک روی کرد تحليلی ترکيبی" نوشته
اريک اولين رايت – نيو لفت رويو – دسامبر  2009در سايت راه کارگر مراجعه نماييد(.

سنخ شناسی طبقاتی

رابطه با ابزارھای فعاليت اقتصادی

بدون اقتدار

اقتدار

 .6کارگران:
خصوصی و دولتی
)سياسی ،اجتماعی و
اقتصادی(

 .4متخصصان و
کارشناسان:
خصوصی و دولتی
)سياسی ،اجتماعی و
اقتصادی(

نيمه ماھر و نا ماھر

دارای مھارت

رابطه با مھارت و استقالل

24

 .2خرده
بورژوازی

عدم استخدام نيروی کار

رابطه
با
اقتدار
مبتنی
بر
سلسله
مراتب
سازمانی

 .5مديران کمتر
ماھر :خصوصی و
دولتی )سياسی،
اجتماعی و
اقتصادی(

 .3مديران:
خصوصی و دولتی
)سياسی ،اجتماعی و
اقتصادی(

 .1سرمايه داران

استخدام نيروی کار

مزد و حقوق بگير

مالک

 -2شناخت طبقات اجتماعی در ايران

به باور من در مورد طبقات اجتماعی در ايران نمی توان تنھا به تعاريف کالسيک و شناخته شده بسنده کرد .تمام کسانی
ھم که تاکنون در اين زمينه کار کرده اند بر اين باورند که مفھوم طبقه در ايران از پيچيدگی ھايی برخوردار است که
بدون توجه به آن ھا ھر گونه تعريفی از طبقه و ساختار جامعه ايرانی در قالب ھای از پيش تعيين شده ای محبوس می
گردد که از توضيح رفتارھای طبقاتی و روابط طبقات اجتماعی با يک ديگر و با دولت عاجز خواھد ماند .اکثر اين
محققان در بررسی ھای خود در مورد طبقات اجتماعی بر عامل نفت تاکيد دارند .نفت تاثير چندگانه ای بر شکل گيری،
رشد و رفتار طبقات و دولت دارد .از ميان اين تاثيرات می توان به موارد زير به عنوان مھم ترين ھا اشاره کرد:

 -1درآمد نفتی ،دولت را ،اگر نگوييم کاملن ،دست کم تا حد زيادی از ماليات مردم بی نياز می کند .اين شرايط
استقالل خاصی در رابطه آن با طبقات اجتماعی به دولت می دھد که در ديگر جوامع گذشته يا حال کمتر ديده
شده است .مبنای مادی بی ارزشی انسان در ايران ھمين است.
 -2بدين ترتيب دولت قادر است مستقل از نياز يا فشار اين يا آن طبقه بوروکراسی و نيروی نظامی را بسيار فراتر
از تناسب معمول در جھان گسترش دھد .لوياتان واقعی اين جاست ،و فرد در برابر آن ذره ای بيش نيست.
 -3وجود نفت و چشم انداز تسلط بر منابع نفتی خود به تھديدی جھانی و منطقه ای بدل می گردد که دولت را در
انجام بند  2پيش گفته راسخ تر می کند.
 -4بدين ترتيب بخش ھايی از جامعه که در استخدام يکی از اين بخش ھای دولت در می آيند منافعی در اين جريان
پيدا می کنند که باعث نوعی پيوند بين آن ھا و سيستم می گردد.
 -5در عين حال اين بوروکراسی و نظامی گری ھمواره ھمزاد فساد و باندبازی است که خود نقش مھمی در تعيين
سياست ھا بازی می کند.
 -6رده ھای باال در دستگاه ھای بوروکراتيک و نظامی امکان می يابند از رانت ھای گسترده دولتی استفاده کنند و
بدين ترتيب يک اليگارشی فاسد در راس سيستم شکل می گيرد که ھيچ ارزشی برای مردم قايل نيست.
 -7دست دولت در چگونگی توزيع بخش ھايی از اين درآمدھای نفتی در ميان طبقات اجتماعی با ھدف استفاده
ھای سياسی باز است .دولت ھم ھميشه به عنوان ولی نعمت مردم مطرح است .پايه مادی نظريه صغير بودن
مردم و قيموميت حکومت در اين جاست.
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 -8بنابراين و به خصوص به سبب مورد  ،7رابطه بين طبقات مانند روابط کالسيک و آشنا جلوه نمی کند.
چگونگی بازتوزيع بخشی از اين درآمد نفتی بين طبقات ھم می تواند به کاھش تضادھا و ھم به افزايش آن ھا
بيانجامد و کلن روابط بين طبقات اجتماعی را تحت تاثير قرار می دھد.
 -9مجموعه اين موارد شرايط را برای برقراری ديکتاتوری از باال و پذيرش آن در پايين فراھم می کند .اين
شرايط می توان گفت که از لحاظ تاريخی از دھه دوم حکومت رضا شاه ،و زمانی که رضا شاه قرارداد نفت با
شرکت نفت انگليس را در آتش انداخت و سوزاند و سپس پس از چندی ،بنا بر روايات ،با گرفتن  10ميليون
تومان رشوه دوباره قراردادی تقريبن مشابه را امضا کرد ،پديدار شد .از آن پس می بينيم که درآمد نفت تبديل
به يکی از ارقام اصلی تامين بودجه می شود ) 25درصد( .و ھر چه جلوتر می رويم نقش اين درآمد در تامين
ھزينه ھا بيشتر و بيشتر می گردد .پس از ماجرای باالرفتن شديد بھای نفت در نيمه اول دھه  70ميالدی ،ھيات
حاکمه ايران آن چنان در دالرھا غرق است که حتی نمی داند آن ھا را چگونه خرج کند .ھويدا در مصاحبه ای
در ھمان سال ھا می گويد که آن قدر پول داريم که نمی دانيم با آن چه کنيم.

شايد بتوان موارد ديگری ھم به اين ليست اضافه کرد .اما اساس موضوع روشن است .برای اين که تجسمی از وضعيت
دولت در ايران داشته باشيم بد نيست نگاھی به آمارھا در اين زمينه بيندازيم:

نمودار زير را من از روی داده ھای آماری مرکز آمار ايران در باره کارکنان دولت طی سال ھای  59تا  85ترسيم
کرده ام .ھمان طور که می بينيم کارکنان دولت طی اين سالھا بيش از دوبرابر شده اند .يعنی از يک ميليون و شصت
ھزار نفر به دو ميليون و دويست و پنجاه ھزار نفر رسيده اند .چند نکته در اين جا قابل تامل است .اولن اين رقم يعنی
تقريبن به طور متوسط  20درصد کل نيروی کار )اعم از کارگر ،کارمند ،کارکن فاميلی بدون مزد ،کشاورز ،خرده
بورژوا ،طبقه متوسط ،کارفرما ،سرمايه دار( در ايران .ثانين با توجه به تعداد متوسط خانوار در ايران ،اين رقم يعنی
چيزی حدود  10ميليون نفر که با حقوق دولتی ارتزاق می کنند.
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اما حقوق و مزايا و به طور کلی وضعيت اقتصادی اين کارکنان دولت چگونه است و در کجای جامعه قرار می گيرند؟

نمودار زير از آمارھای مرکز آمار ايران ترسيم شده و  10سال از  77تا  86را در بر می گيرد .اين آمار نشان گر
توزيع کارکنان دولت در گروه ھای ھزينه ای است .مثلن گروه  1پايين ترين گروه ھزينه خانوار را در بر می گيرد که
شامل فقيرترين بخش ھای مردم است .گروه  1خانوارھايی را شامل می شود که تا سال  82کمتر از ھفتصدو بيست
ھزارتومان در سال و از  83به بعد کمتر از يک ميليون و دويست ھزارتومان در سال ھزينه کرده اند .خانوارھای
کارکنان دولت در سال  77تنھا  7.24درصد از اين گروه ھزينه ای را تشکيل می دادند .اما جالب تر اين که خانوارھای
کارکنان دولت در سال  86حتی کمتر از اين و تنھا  1.83درصد از اين خانوارھا را تشکيل می دادند .معنای اين گفته
اين است که بخش بزرگی از اين کارکنان دولت احتمالن از حقوق بھتری برخوردار شده اند و در نتيجه توانسته اند
بيشتر مصرف کنند.

درصد کارکنان دولت در گروه ھای ھزينه ای
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برای اين که بھتر بتوان از اين نمودار نتيجه گيری کرد ،من اين نمودار را اولن به جای  10گروه به  4گروه تقسيم می
کنم .بنابراين :
فقرا :گروه ھای 1و2و3
متوسط پايين4 :و5و6
متوسط باال7 :و8
مرفه9 :و10

ثانين آمارھا را با توجه به کاھش سھم کارکنان دولت در کل مجموع نيروی کار در جامعه تعديل می کنم .در واقع طی
دوره فوق سھم کارکنان دولت از حدود  24درصد به حدود  14درصد کاھش يافت .به ھمين دليل است که تمام منحنی ھا
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در نمودار باال در نھايت کاھش را نشان می دھند .ثالثن با حذف سالھای ميانی تنھا دوسال اول و آخر را برای ھر 4
گروه در نظر گرفته ام .پس از انجام اين تغييرات ما به نمودار زير می رسيم:

سھم کارکنان دولت در گروه ھای ھزينه
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فقزا

ھمان طور که می بينيم تعداد خانوارھای کارکنان دولت در ميان فقرا و متوسط پايين به شدت کاھش يافته است و در
متوسط باال تنھا اندکی کاھش داشته و در طبقه مرفه افزايش قابل مالحظه ای داشته است.

آيا می توان اين را به منزله شکل گيری يا تقويت يک قشر بورژوازی بوروکرات دانست؟ و با توجه به اين مسائل آيا
اين ھا بخشی از پايه ھای اصالح طلبی نيستند؟

پاسخ به اين سواالت و پرسش ھای مشابه نياز به بررسی و بحث ھای بيشتری دارد .اين موارد را من تنھا به عنوان
مقدمه بحث ارائه کردم.

در باره نقش نفت در دولت صحبت شد .ھمچنين گفتيم که اين نفت بر طبقات و اقشار ديگر اجتماعی تاثير دارد .اما اين
تاثير چگونه است؟ به نمونه ھايی توجه کنيم.

اين آمار نشان می دھد که نرخ مزد و حقوق و مزايای کارکنان کارگاه ھای بزرگ صنعتی از نرخ تورم باالتر بوده
است .يعنی اين بخش از کارکنان به طور مطلق فقيرتر نشده اند.
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کارکنان کارگاه ھای بزرگ صنعتی )بيش از  50و  100نفر(-بانک مرکزی ايران
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از منظری ديگر به موضوع بنگريم ،و نگاھی به گروه ھای درآمدی بيندازيم .بانک مرکزی ايران  15گروه درآمدی را
مشخص کرده است .من بر اساس داده ھای آماری اين بانک ابتدا نمودار زير را برای مشاھده چگونگی تغييرات
درآمدی در گروه ھای مختلف ترسيم کردم.

درصد خانوارھا در گروه ھای مختلف درآمد
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اما اين نمودار کمی پيچيده است و پی گيری گروه ھای مختلف در آن دشوار می باشد .بنابراين من اين  15گروه را به 4
گروه اصلی به قرار زير تقسيم نمودم:
فقرا :گروه ھای 1و2و3و4
متوسط پايين :گروه ھای 5و6و7و8
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متوسط باال :گروه ھای 9و10و11و12
مرفه13 :و14و15

بدين ترتيب به نمودار زير رسيدم:
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که بسيار گوياتر می باشد .در اين نمودار می توان به روشنی تغييرات درآمدی در طبقات اجتماعی را پی گرفت .من
برآن نيستم که از اين آمارھا بالفاصله نتيجه گيری ھای سياسی بکنم .ھنوز بايد روی اين آمارھا و مشابه آن ھا بسيار
کار کرد .اما چند نکته مھم را نمی توان ناديده انگاشت.
 -1اولن ھمان طور که می بينيم تعداد خانوارھای قشر مرفه که تا سال  84رو به افزايش بوده ،پس از آن به
سرعت رو به کاھش می رود .اين تحليل رفتن قشر مرفه جامعه پس از روی کار آمدن احمدی نژاد شايد چندان
به نارضايتی ھاشمی رفسنجانی و پايگاه طبقاتی او بی ربط نباشد.
 -2تعداد خانوارھای متوسط باال ھم رو به کاھش گذاشته ،و قاعدتن بيش از آن چه که در نمودار نشان داده می
شود .چرا که می توان اين طور تصور کرد که بخشی که از قشر مرفه کنده شده ،به درون اين قشر متوسط باال
ريخته شده است .بنابراين بايد بخش نسبتن زيادی از متوسط باال به درون متوسط پايين ريزش کرده باشد.
 -3تعداد خانوارھای متوسط پايين افزايش نسبتن زيادی داشته که بايد به واسطه دو عامل باشد :اولن بخشی از
متوسط باال به درون آن سرازير شده و ثانين بخشی از فقرا توانسته اند يک قدم باالتر بيايند.
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شايد)؟!( پايين بودن ميزان مشارکت مردم جنوب شھر تھران در حرکت ھای اعتراضی را بتوان تا حدودی به اين تغيير
در تعداد خانوارھای فقير نسبت داد.
ادامه دارد
البرز دماوندی
ژانويه 2010
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