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  ايران  تحوالت سياسی در طبقه متوسطمالحظاتی پيرامون نقش 
  

  ٢٠٢٢، فوريه هادی زمانی
www.hadizamani.com 

  
 

يک پايه  اين نظريه بردموکراتيک ميدانند. گاه تحوالت سياسی ، طبقه متوسط را تکيهاکشورهاز در ايران، مانند بسياری 
 د و جايگاهپردازبتواند به مسائلی جز تامين معاش ب درآمد دارد که به اندازه کافی . طبقه متوسط استوار استساده نسبتا تدالل اس
بخش قابل  افزون بر اين، آنطور نيست که تمام هم و غمش حفظ شرايط موجود باشد. قدرت اقتصادی و سياسی در هرم  آن

گرايشات اجتماعی دارای  تشکيل ميدهند که هاتکنوکراتفن ساالر و افراد تحصيل کرده،  راطبقه متوسط توجهی از 
گاه  تکيه  و ميتواند را داردنقد شرايط موجود الزم برای انگيزه  وتوان  طبقه متوسط . به اين ترتيب، ندباشمیخواهانه ترقی

 . شاهده کردم ی متعددیتجربه کشورهاتائيد اين نظريه را ميتوان در  باشد.دموکراتيک  نيرومندی برای پيشبرد تحوالت سياسی 
     .ميتواند زيانبار باشدهای آن عدم توجه به پيچيدگیو  توانايیاين همه، ساده سازی  با اين

  
اين و توسعه سياسی.  ، مردم ساالریاقتصادی رشد ،مانند حفظ امنيت ،همزمان اهداف مختلفی را دنبال ميکندطبقه متوسط 

انتخاب ناچار به  مکن استطبقه متوسط م ی. در شرايط معيناهداف الزاما هميشه و در همه شرايط با يگديگر همپوشانی ندارند
که تشکيل ميشود  مختلفو سياسی ، با گرايشات اجتماعی های متفاوتافزون بر اين، طبقه متوسط از اليهبين اين اهداف شود. 

  های متفاوتی قائلند. الويتاهداف  برای تحقق اين 
  
طبقه  مبارزه ايران داستان  معاصرتاريخ سير تحوالت سياسی ايران به راحتی مشاهده کرد.  درها را ميتوان  گیپيچدين ا

 های متعددی داشته است.طبقه متوسط ايران افت و خيزدر اين راه . برای دموکراسی واستقرار حکومت قانون استمتوسط 
بسوی گزينه حفظ امنيت و  واهی را رها کرده، خدموکراسی ، دشوار  با شرايط اقتصادی و سياسی در رويارويیبار  ينندچ

مبارزه برای دموکراسی واستقرار مسير به  دوباره ،استبداد با ديوارهای بلنددر مقابله  سپس .است  ردهوروی آرشد اقتصادی 
مشروطيت تا پيش از انقالب  تحوالت دوره توان در زاگی رو به جلو را می گاين حرکت زيگشته است. باز حکومت قانون 

راهی را برگزيد که نه با توسعه طبقه متوسط ايران الگو از هم گسست، زيرا اين   ۵٧ب تحوالت انقالدر مشاهده کرد.  ۵٧
ر زمان ديگر هبيش از طبقه متوسط جديد ايران اکنون ا تجربه انقالب اسالمی، ب. و نه با توسعه سياسیسازگار بود اقتصادی 

  . همچنان پا برجاست هدموکراسی واستقرار حکومت قانون است. اما پيچديدگی های اين را خواهان
  

و  هاتوجه به اين پيچيدگیدر شرايط کنونی که بار سنگينی بر دوش طبقه متوسط برای مبارزه عليه استبداد دينی قرار دارد، 
در جمهوری  که آن است شواهد حاکی از ای از پاره ای برخوردار است. از اهميت ويژهطبقه متوسط های متفاوت ظرفيت

جمهوری  ويژگیدو  نيرومندتر شده است.حکومت قانون و مردم ساالری رای دستيابی به طبقه متوسط جديد باراده اسالمی 
   د. نباشبوده  ثرمو امردر اين ميتواند اسالمی 

  
مبارزه در نتيجه، . جديد سازگار نيستطبقه متوسط و هويت سبک زندگی ، هابا ارزش جمهوری اسالمیايدئولوژی نخست، 

در تامين ، جمهوری اسالمی دومد. رجنبه حفظ بقا و هويت را نيز داطبقه متوسط جديد  برایبرای حاکميت قانون و دموکراسی 
رای تامين  تواند بنمیمتوسط جديد طبقه لذا،  .های سيستماتيک استها و ضعفای از ناتوانیدچار مجموعه  توسعه اقتصادی

   . متمايل گرددحکومت  سویببه راحتی توسعه اقتصادی 
  

اين . متفاوت استهای و اليهگرايشات ، ها، اين واقعيت همچنان پا برجاست که طبقه متوسط دارای ظرفيتبا اين همه
ند.  نسناريوهای متفاوتی را رقم بزد و نود در سير تحوالتی که در پيش داريم نقش آفرين شنها و گرايشات متفاوت ميتوان رفيتظ

         تاثير گذاشت.  سير تحوالت برتا حد ممکن اخت تا بتوان نآنها را با دقت بيشتری شبايست لذا می 
  

  طبقه متوسطهای فرازها و فرود
  

نهضت مشروطيت طبقات  در  ايران داشته است.  تحوالت سياسیمحوری در نقشی  هموارهطبقه متوسط سال گذشته  ١٢٠در 
صنعتگران   ،دارانمغازه ،دنبال آنان بازرگانانروحانيت و بهو  روشنفکران متجدد در اين ميان اما متعدد جامعه حضور داشتند. 

  . ای ايفا کردندنقش برجستههاى گوناگون و صاحبان حرفه 
  

و رها کردن کشور از پادشاهی قدرت خودکامه  محدود کردن برایمشروطيت حاصل ائتالف نيروهای سنتی و نوگرا  نهضت
قانون، آزادی، ايجاد  حاکميت تحقق مشروطيت،  خواهان به اين اهداف  يابیدست.  نوگرايان برای بود سيطره نيروهای خارجی
در را  جنبشاهداف اما نيروهای سنتی تحقق بودند.  سياسی و اقتصادی کشورنوسازی ساختارهای و  يک دولت مقتدر مرکزی
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های درونی، ضعف نسبی به دليل اين دوگانگیجستند.  اجرای شريعت، برقراری عدالت و قطع دخالت و سيطره اجانب می
نوسازی ايران را به سامان  و مداخله کشورهای خارجی، جنبش مشروطيت نتوانست پروژه اصالحات سياسی و  اقشار مدرن

     گرديد. منجر های اقتصادی و سياسی شديدی ها وتنشعمال به يک بن بست سياسی انجاميد که به پيدايش بحران و  برساند
  

مردم ساالری، ايجاد يک دولت   ميان سه هدف ازتجديد نظر قرار دادند.  نوگرايان اهداف خود را مورد چنين شرايطی در 
در   بودمستلزم توزيع قدرت مردم ساالری دارای مقتضيات متناقضی بودند.  نخست هدف دو ، مرکزی مقتدر و نوسازی

وجود يک همبستگی  نيازمند.  پيشبرد همزمان اين دو هدف ودبمیمستلزم تمرکز قدرت  ايجاد يک دولت مرکزی مقتدر حاليکه
ايجاد دولت  فدو هداز سوی ديگر، . عصر مشروطه وجود نداشت ندر ايرا که  شار اجتماعی مختلف بودقوی بين طبقات و اق

 دو از پشتيبانی داخلی و مرکزی و نوسازی کشور با يکديگر سازگاری بيشتری داشتند، انجام آنها نسبتا آسانتر بود و هر
  ندکنار گذاشت رامردم ساالری هدف نوگرايان مشروطه خواه به اين ترتيب بخش بزرگی از برخوردار بودند.  بيشتری خارجی 

     برخاستند. ضا شاه از ربه پشتيبانی کشور  نوسازی آمرانهو دولت مرکزی نيرومند يک ايجاد برای و 
  

روشنفکران و  ی ازقابل توجهبخش ابتدا از حمايت  ،پروژه نوسازی آمرانه ايران که با به قدرت رسيدن رضا شاه آغاز گشت
قشرهای مدرن جامعه برخوردار بود که در اثر سرخوردگی های تجربه انقالب مشروطه به دنبال آن بودند تا پروژه نوسازی 

مشروطه خواهانی که با شکست نهضت  برای مثال، و گروهی به پيش ببرند.   مصلحايران را با ايجاد يک ديکتاتوری 
تحکيم وحدت  خواهانجملگی فعاليت ميکردند،  نامه فرنگستانو  کاوهرياتی مانند نشو در  مشروطه جالی وطن کرده بودند

  .ندنوسازی آمرانه ايران توسط يک ديکتاتور مصلح بودو ملی 
  

تاسيس ارتش .  حکومت رضا شاه در ظرف مدتی نسبتا کوتاه توانست اصالحات گسترده ای را در ايران به سامان برساند
تاسيس دادگستری، راه آهن سراسری،   ،گسترش آموزش عالی، مدرن سازی نظام قضايی کشور ،نظام آموزشی مدرن ن،مدر

 و بانک سراسری ايران، نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت، وزارت بهداریگسترش شبکه پست و تلگراف و تلفن، تاسيس 
  تاسيس صنايع مدرن نمونه های برجسته آن ميباشند. 

  
متوسط جديد  ه. اين طبقذار تبديل شدگو به نيرويی تاثير  با سرعت رشد کردايران طبقه متوسط جديد اين اصالحات  در بستر

در اثر رشد طبيعی بخش خصوصی   و از بطن جامعهبه دولت وابسته بود و  ،اما از سوی ديگر .سکوالر و متجدد بود
و نقش  شدبا اين همه، اين طبقه پايه نوسازی ايران الزم برخوردار باشد. استقالل و پويايی از بتواند  تابرنخاسته بود 

  سعه اقتصادی و اجتماعی ايران طی چند دهه بعد ايفا کرد.   وای در تبرجسته
  

پايگاه اجتماعی حکومت را ، ١٣٢٠تا  ١٣١٢سالهای   در ،در نيمه دوم حکومت خود گرايش رضا شاه به استبداد و خودکامگی
شعله   ٢٠ه  دهاين ظرفيت در برانگيخت. به حکومت قانون و مردم ساالری را و بار ديگر تمايل طبقه متوسط   تضعيف کرد

اشغال ايران   و المللیعوامل ناشی از شرايط بين ، به سبب١٣٣٢-١٣٢٠طی  ملی شدن نفت انجاميد.نهضت  به نهايتا ور شد و 
شاهد   ما در اين دورهای اقتصادی و سياسی بسيار شديد شد. هن مجموعه ای از بحراگرفتار  ايران  ،ی بيستاول دهه  در نيمه

   طبقه در اغلب احزابی که در اين دوره تشکيل شدخاستگاه طبقاتی ی متوسط جديد هستيم. ی طبقهکنشگری سياسی گسترده
. در اين دوره روشنفکران توانستند با پشتوانه مهمی ايفا کردنقش در نهضت ملی شدن نفت، طبقه متوسط د. بومتوسط جديد 

د و نمتحد شو ،داشتند  در سرهای مشروطه را خواست همچنانطبقه متوسط جديد، طبقه متوسط سنتی و بخشی از اشرافيت که  
  نهضت ملی شدن نفت را بر پا کنند.  

  
ضربه سنگينی به طبقه متوسط جديد ايران وارد آورد و بخش قابل  مرداد   ٢٨اما شکست نهضت ملی شدن نفت و کودتای 

و استقرار  دغدغه حکومت قانونجديد ايران متوسط طبقه بخش بزرگ پيش از اين،  ات. بردتوجهی از آن را به بيراهه 
بخش  شد که  مرداد سبب ٢٨ واقعهاما ميدانست. داشت و کشورهای توسعه يافته غربی را الگوی خود را دموکراسی پارلمانی 

نسبت به  ،دانستهای غربی پرچم دار دموکراسی را مسئول کودتا عليه دولت مصدق میکه کشوربقه طاين از  قابل توجهی
   .نداشتنددغدغه دموکراسی اساسا ردد که گهايی متمايل  انديشه   و به چشم انداز دموکراسی روی گردان شود

  
که از  بخش ديگر  رفت. اریدمبارزه با سرمايه و مارکسيسمبه دنبال  ،تحت تاثير شرايط جهانی ،بخشيک در اين فرايند، 

مبارزه با امپرياليسم و غرب ستيزی  مورددو  در هر . رفتو سنت  بسوی بازگشت به اسالمبود  برخاستهخانواده های سنتی 
پيش  مانند دوره  و غير فعال شدو به لحاظ سياسی منزوی  ،سرخورده از سير تحوالتسوم،  بخشچيره گشت. با سرعت 

دغه  دغهمچنان که باقيمانده را رها کرد و به دنبال بهبود شرايط اقتصادی و نو سازی رفت. خواهی  دغدغه دموکراسی 
تاثيرگذاری ايفا بعد نقش   سال  ٢۵که نتوانست در  دبوآنقدر ضعيف را داشت  حکومت قانون و استقرار دموکراسی پارلمانی

  کند.
  

روند نوسازی کشور و رشد طبقه  ،اصالحات ارضیرشد شهر نشينی و  ،در سايه درآمد فزاينده نفت  ،در دوره محمد رضا شاه
شکل نيرومند جديد يک طبقه متوسط  ۵٠دهه  آستانه بطوريکه در تر از گذشته ادامه يافت. متوسط جديد با سرعتی بسيار سريع
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نداشت و  ولحبا اين ت یتناسبهيچ  اقتصاد و اداره امور کشور داشت. اما ساختار سياسی کشوردر که نقش مهمی گرفته بود 
طبقه  اين کرد. اين وضعيت موجب نارضايتی و راديکاليزه شدن را برآورده نمیجديد ها و مطالبات طبقه متوسط خواست

جديد  و طبقه متوسط اين روند را  تشديد کرد  ۵٠هه دابتدای در بيشترگشت. حرکت حکومت بسوی اقتدارگرايی متوسط جديد 
  را عليه حکومت برانگيخت.  

  
ی روحانيون که ميان دربار و طبقات سنتی و مالکان و بخش عمدهرا ی اارضی ائتالف نانوشته اصالحاتاز سوی ديگر، 

به  . دبومچنان بزرگترين طبقه کشور عليرغم رشد سريع طبقه متوسط جديد، طبقه متوسط سنتی ه. دبو هدادوجود داشت پايان 
در پی تحوالت اصالحات ديد. های غربی، طبقه متوسط سنتی خود را منزوی و کنار گذاشته میرژيم به ارزشدليل گرايش 

به پايگاه اجتماعی جديدی نياز داشت که با اتکا   حکومتگردانی بسياری از اعضای طبقات سنتی از رژيم شاه، ارضی، و روی 
 ورد. انست اين پايگاه اجتماعی را بوجود بيااما نتو ،های خود را به پيش ببردبه آن بتواند برنامه

  
شکست جنبش ملی تحت تاثير روندی که پس از در اين شرايط، ی عليه حکومت شکل گرفت. ابه اين ترتيب ائتالف گسترده

ريل  روی  بخش قابل توجهی از طبقه متوسط جديد ايران ديگر متاسفانهکه در باال به آن اشاره شد، ، شدن نفت آغاز شده بود
. اين بار طبقه متوسط جديد ايران شده بودمذهبی واپسگرا از نيروهای دنباله روی  گرفتارو  دموکراسی خواهی قرار نداشت

سر   ۵٧از انقالب اسالمی  ترتيب ای از دموکراسی کرد و به اين درک واپسگرايانهتوسعه اقتصادی را قربانی نوسازی و 
    درآورد.

  

  جمهوری اسالمی
 

های متعدد ديگری با دشواریافزون بر اين  . يمآمار و برآوردهای دقيقی از اندازه طبقات جامعه ندارما  جمهوری اسالمیدر 
و مزايای غير نقدی به ويژه  تخمينی را دشوار ميسازند، مانند رواج گسترده رانت برآوردهاینيز روبرو هستيم که حتی تهيه  

پنی  وهای چند نرخی و کدولتی و خصولتی، گستردگی فساد مالی، رواج سيستمهای در نهادهای وابسته به حکومت و بخش
  رسمی و غير شفاف اقتصاد و ....   های غيرتوزيع کاال و خدمات، گستردگی بخش

  
، رکود اقتصادی، بيکاری فزاينده و ی شديدتورمهای شوکهای اقتصادی مکرر، مانند ها و بحران موارد، شوک ون بر اين افز

های  های بزرگ و مکرر در اندازه طبقات اجتماعی و اليههای ارزی موجب سقوط قدرت خريد مردم و جا به جايیبحران
ت بزرگی به يکباره از طبقه متوسط خارج و به قشرهای فرودست جامعه ريزش  ها جمعيدرونی آنها ميشود. در اثر اين بحران 

نوع  در چنين شرايطی،ها و گرايشات اجتماعی همچنان جزو طبقه متوسط جديد ميباشند.  ارزش   ظميکند، حال آنکه به لحا
  تری از اندازه طبقات اجتماعی بدست بدهد.   مشاغل افراد ميتواند تصوير دقيق

  
و  د پنجکه از اين تعداد حدوشتيم ميليون نفر شاغل در اقتصاد ايران دا ٢٣حدود ١٣٩٠ ، در سالمرکز آمار هایداده بر اساس 

  درصد   ۴۴که ميتوان آنها را جز طبقه متوسط جديد محسوب کرد.  از اين تعداد حدود   بودندمشاغلی دارای ميليون نفر نيم 
درصد دارندگان مشاغل   ۴۵.  شوندمحسوب میی متوسط های پايينی طبقهند که اليهبوددارندگان انواع مشاغل کارمندی 

اين ند که اليه بااليی بودو تخصصی غل مديريتی اشمی درصد دارنده ١١که اليه ميانی را تشکيل ميدهند و  بودندکارشناسی 
شاغل در هر خانوار و با احتساب بازنشستگان و   طبقه محسوب ميشوند. با توجه به اندازه متوسط خانوار و ميانگين تعداد افراد

جمعيت ٪ ٢٣  نفر تخمين زد که حدودميليون  ٢٠رقمی نزديک به  ١٣٩٠در سال را  جديداندازه طبقه متوسط ميتوان بيکاران، 
    . کشور ميشود

  
نزديک به  ها و بازارفروشگاه ، از جملهخدماتبخش و کارکنان  ورانسنتی، پيشه های شغلی صنعتگرانگروه همين سالدر 
های اليه  گيرد که بخش بزرگ آنرا در برمی  د. اين گروه طيف متنوعی از درآمدادرصد کل جمعيت شاغل را تشکيل ميد ٣۵

. بخشی از اين گروه را به  باشندمی بازاری  سرمايه دارانهای نزديک به اليه و بخش کوچکیدستان شهری نزديک به تهی
ها جز طبقه متوسط جديد محسوب يتوان جز طبقه متوسط محسوب کرد، گرچه به لحاظ سبک زندگی و ارزشلحاظ درآمدی م

اين جمعيت را به لحاظ درآمدی جز طبقه متوسط محسوب کنيم،  يک چهارم  . اگرتراندهای سنتی نزديکو به گروه شوندنمی
ميتوان  شاغل در هر خانوار و با احتساب بازنشستگان و بيکارانبا توجه به اندازه متوسط خانوار و ميانگين تعداد افراد آنگاه 

  ۵٠جمعيت به لحاظ درآمدی نزديک به کل  در(شامل متوسط جديد و سنتی) سهم طبقه متوسط  ١٣٩٠تخمين زد که در سال  
     .  بوده استدر صد 

  
از اين لحاظ سه گی را تجربه کرده است. ر، به ويژه طبقه متوسط جديد، افت و خيزهای بزدر جمهوری اسالمی، طبقه متوسط

  .  تميز دادتوان دوره متفاوت را می
  

های اقتصادی و سياسی ناشی از انقالب و بحران در اثر طول کشيد، و آغاز برنامه نوسازی که تا پايان جنگ  نخستدر دهه 
ميليون   ٢ نزديک بهدوره در اين .  و کوچک شد شديدا صدمه ديدايران طبقه متوسط  ،های ناشی از جنگ هشت سالهخرابی
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اندازه طبقه   ازه زمانیدر اين بد حاکی از آن است که وشواهد موج  به خارج مهاجرت کرد.از طبقه متوسط جديد ايران نفر 
    درصد افت کرد.  ۴٠تا ٣٠نزديک به   ۵۶متوسط در کل جمعيت کشور در مقايسه با سال 

  
ادامه يافت، طبقه    ٨٨ تا سال  ،دهه آغاز شد و برای دو ۶٨سال   دربرنامه نوسازی با اجرای که بعد از جنگ و  در مرحله دوم
بطوريکه  اندازه آن   ،به سرعت رشد کرددرآمد نفت  رشد شهرنشينی و افزايشدر سايه بهبود شرايط اقتصادی، متوسط ايران 

در فاصله  فت ناز محل صادرات و درآمد دولت قيمت نفت شديد افزايش . دو برابر شديک و نيم تا در کل جمعيت نزديک به 
خود را  به نفس طبقه متوسط جديد که نيرو و اعتماد اين تحول، سايه در   ايفا کرد. امرنقش محوری در اين  ١٣٨٨تا  ١٣٨٢

دوم  شاهد جنبش طی اين دوره تبديل شد.  و تحوالت سياسی اين دوره به موتور اصلی جنبش اصالحات  ،بودمجددا باز يافته 
ی متوسط در  طبقه  مورد  سهبوديم که در هر   ٨٨زرگ اجتماعی ب و سپس جنبش  ١٣٧٨اجتماعی  خيزش  ،آن و در پی ١٣٧۶خرداد 

  ،مطالبات مدنی و هويتی طبقات مدرن جامعهبه ميزان زيادی د جنبش مطرح شمطالباتی که در اين دو  .  قرار داشت  تحوالت  کانون اصلی
 يک بود.  های مدنی و دموکرات آزادی و  از قبيل مطالبات مربوط به سبک زندگی

 
کشور،   و ادارهمديريت اقتصاد نا توانی رژيم در آغاز شد و تا کنون ادامه دارد،  ٨٨ با سرکوب جنبشدر دوره سوم که 

و   افزايش شديد نرخ تورم، افزايش نرخ بيکاری  رکود شديد اقتصاد،، های اقتصادیتشديد تحريمگسترش فساد سيستماتيک،  
دست   فروی اقشار بسو نو بخش قابل توجهی از آبه شدت کوچک شود  که طبقه متوسط  ه استموجب شدزی های ارشوک

های بندیدر اليه بازگشته است.  ٧٠دهه  اوايل به احتماال در کل جمعيت  طبقه متوسطبطوريکه اکنون سهم ريزش کند، جامعه 
وجه به اين امر که ميانگين نرخ رشد  ت  .تر اين طبقه مشهود استهای پايينهايی به سوی اليهجايیجابهنيز متوسط  درونی طبقه

    وخامت وضعيت اين طبقه دهندهنشان ، ٪ بوده است٢٠، در حاليکه ميانگين نرخ تورم بيش از بودهنزديک به صفر  ١٣٩٠ی دهه  اقتصادی 
  .است
  

افول   به موازات، ٨٨و سرکوب جنبش متوسط های طبقه برآورده کردن خواستدر پی ناتوانی حکومت در   ،در اين دوره
تر حضور کم رنگاين طبقه،  و نا اميدیاجتماعی گسترش سرخوردگی ما شاهد  ،طبقه متوسطاقتصادی  ريزش و جايگاه مالی 

بخش هستيم. از کشور به خارج و باالی اين طبقه  هميانهای و افزايش شديد موج مهاجرت اليهآن در جنبش های اجتماعی 
  هایو جنبش  در نهادهامشارکت کمتری برای و فرصت و امکان   استخود اقتصادی طبقه متوسط  درگير مسائل روزمره از   ایفزاينده
طبقه  در نتيجه مجموعه اين عوامل،  . است بر آن وارد کرده سنگينی بسيار   ضربه ٨٨جنبش شديد  سرکوب  ،از طرف ديگر. داردمدنی 

عالوه پويايی دوره پيش را ندارد.  ،  استتری نسبت به قبل بيش هایمعرض آگاهیدر عليرغم اينکه شده و   انزوا ياس و دچار  متوسط جديد
يک چشم انداز سياسی برای خروج از وضعيت  فقدانو  موثرنبود يک اپوزيسيون  ،سرکوب حکومتو  اقتصادی هایفشاربر 

  . است نيز در شکل گيری اين وضعيت موثر بوده کنونی
  

سبب  هانارضايتیشديد رشد  و حکومت و مشروعيت ايدئولوژی  فولا متوسط جديد، قهريزش کمی طب عليرغم، از سوی ديگر
در نيز ديگر عامل چند . بدافزايش يابه شدت جامعه در طبقه اين ميل زيستن به شيوه  های طبقه متوسط جديد وارزش که  شده

سطح   ،تسهيل گردش آزاد اطالعاتبا  کهاست  ارتباطاتاطالعات و  فنآوریتحوالت اند. نخست، اين روند نقش مهمی ايفا کرده
در بافت به آرامی  طی چهار دهه گذشته که است ای از تحوالت ساختاری دوم، مجموعه آگاهی را در کل جامعه باال برده است. 

  شکل گرفته است. جامعه
  

در  افزايش يافته است.   درصد  ٧٠ پايان دوره پهلوی به نزديکدر   درصد ۵٠در جمهوری اسالمی نرخ شهر نشينی از حدود 
  ۵به بيش از ه است و برابر افزايش يافت  ١۴ بيش ازای طبقه متوسط جديد هستند هکه حامل فرهنگ و ارزش  دانشجويان  تعداداين دوره 

طبقه   ،اقتصادی و اجتماعیزون بر اين، در روند توسعه فا . استدو برابر شده تنها جمعيت کشور ، در حاليکه که ميليون نفر رسيده است
زه اين طبقه از  ادها حاکی از آن است که ان برخی از تخمين متوسط سنتی کوچکتر شده و بخشی از آن به طبقه متوسط جديد پيوسته است. 

    است.  هدرصد کاهش يافت  ٣٨به  ددرص ۴۵
  

مدرنيسم دوره پهلوی و آن را وارداتی و محصول  و به طبقه متوسط  جديد اعتماد ندارددر جمهوری اسالمی هسته اصلی قدرت 
جديد يک طبقه متوسط لذا سعی کرده است تا با توزيع رانت و امتيازهای اقتصادی و اجتماعی ميداند.  حامل فرهنگ غربگرايی

وسط  طبقه متيک در عمل اين امر باعث شده است که بخشی از طبقه متوسط سنتی به . باشدوفادار به حکومت که  درست کند
اين گرايش به ويژه . ه استگزيدو آن را بر   هدشتبديل شود. اين قشر با سرعت با سبک زندگی طبقه جديد آشنا جديد دو زيستی 

افزون بر اين، با افت توان اقتصادی حکومت و کاهش توان آن در  فرزندان اين قشر بسيار شديد و چشمگير است. در ميان 
فساد   ،فرصتهای رانتیبهره برداری از  از سوی ديگر، .پيوسته استحکومت  انمنتقدصف اين طبقه نيز به   ،توزيع رانت

حکومت را متزلزل ساخته و های دينی ارزش مخدوش و وفاداری آن به  ، نظام ارزشی آن را را در اين قشر گستردهساختاری 
      است.

  
و ناکارآمدی  گسترش فساد سيستماتيک  ،ها نارضايتیشديد رشد  ،حکومتو مشروعيت ايدئولوژی  ولافتر، در سطحی کلی

از مطالبات  سنتی  اتطبقجامعه، به ويژه  هایمطالبات و دغدغه حکومت در مديريت اقتصاد و اداره جامعه سبب شده است تا 
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 در واقع، زندگی سکوالر حرکت کند.ند و جامعه بسوی ارزش  و سبک تغيير ک مدرن مطالبات سوی بهبه  سنتی و دينی
  جمهوری اسالمی روی زمينی ايستاده است که با سرعت از زير پای آن در حال خالی شدن است.  

  

  چشم انداز
  

به  بيش از هر زمان ديگر در جامعه گسترده شده و به ميزان قابل توجهی جديد  متوسط طبقهو سبک زندگی  هاارزشاکنون 
و به لحاظ اقتصادی تضعيف شده است قه متوسط گرچه در کوتاه مدت بطهای مسلط در جامعه تبديل شده است. ارزش

و  در بلند مدت ، اما استده کر  تضعيفهای اجتماعی مشارکت در جنبشبرای انرژی و انگيزه آن را  ميدیاونا سرخوردگی
 حامل دموکراسی باشد.   هک از اين ظرفيت و توان برخوردار است بيش از هر زمان ديگرميان مدت 

 
انسداد   ،جنبش های اجتماعیکوب و سر انداز را تهديد ميکند آن است که تحت فشار اقتصادی بسيار شديدخطری که اين چشم 

گرايشات غير دموکراتيک  به دام طبقه متوسط  ، و در نبود چشم انداز تغييرعه در آن قرار دارد طوالنی تر شود مسياسی که جا
های طبقه متوسط  به ضعف ميبايست در اين رابطه  توسعه اقتصادی کند. خواهی را قربانی  دموکراسیو بار ديگر  دبيفتپوپوليستی 
    .  توجه داشت های متفاوت ميباشند الويت ها و های مختلف در آن که دارای ظرفيت و وجود اليه 

  
، اما به لحاظ اقتصادی اين طبقه شديدا  اد آشکار قراردارندضهای حکومت در تبا ارزش  طبقه متوسط جديد های گرچه ارزش 

های کنند. اگر بخشی متوسط مستقيما در بخش دولتی کار میدرصد شاغالن طبقه   ٣٠ به دولت و درآمد نفت وابسته است. 
  ٧٠تا  ۶٠شبه دولتی، خصولتی و نهادهای انقالبی را نيز اضافه کنيم، وابستگی طبقه متوسط ايران به دولت را ميتوان حدود 

های گوناگون به بخش بخش خصوصی نيز از راه  مهوری اسالمیدر صد تخمين زد. افزون بر اين، بايد توجه داشت که در ج
اين وابستگی شديد به نوبه خود سبب ميشود که سرنوشت طبقه متوسط جديد و تحوالت آن به درآمد نفت و  دولتی وابسته است.

های اقتصادی موثری برای تاثيرگذاری بر رفتار اين طبقه در  تيب دولت مکانيزمتوزيع رانت نفت نيز وابسته باشد. به اين تر
  دست دارد. 

  
تمايل آنها به تر و تحوالت دموکراتيک ضعيفاند و گرايش آنها به کارهای طبقه متوسط محافظهبرخی از اليه افزون بر اين، 

بازرگانان، ، مانند که بخش بزرگی از طبقه متوسط را تشکيل ميدهدطبقه متوسط سنتی  ثبات و توسعه اقتصادی قويتر است.
و به لحاظ فرهنگی به   ندا، محافظه کاربه دموکراسی و نهادهای مدنی دارندتری ضعيفتمايل وران و پيشه داران دکان بازاريان، 

جمهوری اسالمی  حکومت  با پشتيبانیبخشی از طبقه متوسط که  نزديکتر هستند. های دينی حکومتارزشهای سنتی و بافت
تری برای تحوالت  ، انگيزه ضعيفاست وابسته شديدا آن ها و مزايای اقتصادی رانتدريافت  بهرشد کرده و بوجود آمده و 

و کارچاق کن در بخش های مختلف اقتصاد بوجود آمده است که  يک قشر دالل  هار دهه چهمچنين، طی اين راتيک دارد. کدمو
های آزادی  ،جديدبرخی از قشرهای طبقه متوسط برای افزون بر اين،  .باشندمی حفظ ساختار موجود دارای منافع اقتصادی در 
       . استبيشتری برخوردار از اهميت  ،های سياسی، در مقايسه با آزادی ماعی و سبک زندگیتاج
  

ن است ممک  ،دوارد ميکنجامعه کل بر شديدی های حداکثری که فشار اقتصادی هايی مانند تحريمسياستدر چنين شرايطی، 
و ای اجتماعی هپشتيبانی از جنبش، از سوی ديگرظرفيت طبقه متوسط برای پيگيری مطالبات دموکراتيک را تضعيف کند. 

استقالل رعايت مستلزم  فيترظ  اينتحقق داشته باشد. ايجاد فضای مناسب برای رشد و گسترش آنها ميتواند بيشترين تاثير را 
افزون   است.کوتاه مدت  سياسیاهداف ابزاری برای های بهره برداری از و خودداری های سياسی سازمان توسطها اين جنبش

در نقش موثری ميتواند های مناسب و ارائه برنامهاقدامات مشترک در  آنها ی سياسی و همکاریهانبر اين، همگرايی سازما
     ايفا کند. بهبود چشم انداز تحوالت سياسی ايجاد اميد و 

 
رابطه  ميبايست توجه داشت که اما . باشدامری نشدنی شايد در ايران امکان پيروزی بر واليت فقيه بدون بسيج طبقه متوسط 

، که حامل دموکراسی باشدبرای اينالزم طبقه متوسط جديد ايران از ظرفيت ای است. پيچيده طبقه متوسط با دموکراسی رابطه
  .بودخواهد  پر فراز و نشيباحتماال دشوار و پيش رو راه  ،يک تشکل سياسی موثرهمياری بدون اما . برخوردار است


