مﻼحظاتی پيرامون نقش طبقه متوسط در تحوﻻت سياسی ايران
هادی زمانی ،فوريه ٢٠٢٢
www.hadizamani.com

در ايران ،مانند بسياری از کشورها ،طبقه متوسط را تکيهگاه تحوﻻت سياسی دموکراتيک ميدانند .اين نظريه بر پايه يک
استدﻻل نسبتا ساده استوار است .طبقه متوسط به اندازه کافی درآمد دارد که بتواند به مسائلی جز تامين معاش بپردازد و جايگاه
آن در هرم قدرت اقتصادی و سياسی آنطور نيست که تمام هم و غمش حفظ شرايط موجود باشد .افزون بر اين ،بخش قابل
توجهی از طبقه متوسط را افراد تحصيل کرده ،فن ساﻻر و تکنوکراتها تشکيل ميدهند که دارای گرايشات اجتماعی
ترقیخواهانه میباشند .به اين ترتيب ،طبقه متوسط توان و انگيزه ﻻزم برای نقد شرايط موجود را دارد و ميتواند تکيه گاه
نيرومندی برای پيشبرد تحوﻻت سياسی دموکراتيک باشد .تائيد اين نظريه را ميتوان در تجربه کشورهای متعددی مشاهده کرد.
با اينهمه ،ساده سازی اين توانايی و عدم توجه به پيچيدگیهای آن ميتواند زيانبار باشد.
طبقه متوسط همزمان اهداف مختلفی را دنبال ميکند ،مانند حفظ امنيت ،رشد اقتصادی ،مردم ساﻻری و توسعه سياسی .اين
اهداف الزاما هميشه و در همه شرايط با يگديگر همپوشانی ندارند .در شرايط معينی طبقه متوسط ممکن است ناچار به انتخاب
بين اين اهداف شود .افزون بر اين ،طبقه متوسط از ﻻيههای متفاوت ،با گرايشات اجتماعی و سياسی مختلف تشکيل ميشود که
برای تحقق اين اهداف الويتهای متفاوتی قائلند.
اين پيچدگی ها را ميتوان در سير تحوﻻت سياسی ايران به راحتی مشاهده کرد .تاريخ معاصر ايران داستان مبارزه طبقه
متوسط برای دموکراسی واستقرار حکومت قانون است .در اين راه طبقه متوسط ايران افت و خيزهای متعددی داشته است.
چندين بار در رويارويی با شرايط اقتصادی و سياسی دشوار ،دموکراسی خواهی را رها کرده ،بسوی گزينه حفظ امنيت و
رشد اقتصادی روی آورده است .سپس در مقابله با ديوارهای بلند استبداد ،دوباره به مسير مبارزه برای دموکراسی واستقرار
حکومت قانون باز گشته است .اين حرکت زيﮓ زاگی رو به جلو را میتوان در تحوﻻت دوره مشروطيت تا پيش از انقﻼب
 ۵٧مشاهده کرد .در تحوﻻت انقﻼب  ۵٧اين الگو از هم گسست ،زيرا طبقه متوسط ايران راهی را برگزيد که نه با توسعه
اقتصادی سازگار بود و نه با توسعه سياسی .با تجربه انقﻼب اسﻼمی ،اکنون طبقه متوسط جديد ايران بيش از هر زمان ديگر
خواهان دموکراسی واستقرار حکومت قانون است .اما پيچديدگی های اين راه همچنان پا برجاست.
در شرايط کنونی که بار سنگينی بر دوش طبقه متوسط برای مبارزه عليه استبداد دينی قرار دارد ،توجه به اين پيچيدگیها و
ظرفيتهای متفاوت طبقه متوسط از اهميت ويژهای برخوردار است .پارهای از شواهد حاکی از آن است که در جمهوری
اسﻼمی اراده طبقه متوسط جديد برای دستيابی به حکومت قانون و مردم ساﻻری نيرومندتر شده است .دو ويژگی جمهوری
اسﻼمی ميتواند در اين امر موثر بوده باشند.
نخست ،ايدئولوژی جمهوری اسﻼمی با ارزشها ،سبک زندگی و هويت طبقه متوسط جديد سازگار نيست .در نتيجه ،مبارزه
برای حاکميت قانون و دموکراسی برای طبقه متوسط جديد جنبه حفظ بقا و هويت را نيز دارد .دوم ،جمهوری اسﻼمی در تامين
توسعه اقتصادی دچار مجموعهای از ناتوانیها و ضعفهای سيستماتيک است .لذا ،طبقه متوسط جديد نمیتواند برای تامين
توسعه اقتصادی به راحتی بسوی حکومت متمايل گردد.
با اين همه ،اين واقعيت همچنان پا برجاست که طبقه متوسط دارای ظرفيتها ،گرايشات و ﻻيههای متفاوت است .اين
ظرفيتها و گرايشات متفاوت ميتوانند در سير تحوﻻتی که در پيش داريم نقش آفرين شوند و سناريوهای متفاوتی را رقم بزنند.
لذا میبايست آنها را با دقت بيشتری شناخت تا بتوان تا حد ممکن بر سير تحوﻻت تاثير گذاشت.

فرازها و فرودهای طبقه متوسط
در  ١٢٠سال گذشته طبقه متوسط همواره نقشی محوری در تحوﻻت سياسی ايران داشته است .در نهضت مشروطيت طبقات
متعدد جامعه حضور داشتند .اما در اين ميان روشنفکران متجدد و روحانيت و بهدنبال آنان بازرگانان ،مغازهداران ،صنعتگران
و صاحبان حرفههاى گوناگون نقش برجستهای ايفا کردند.
نهضت مشروطيت حاصل ائتﻼف نيروهای سنتی و نوگرا برای محدود کردن قدرت خودکامه پادشاهی و رها کردن کشور از
سيطره نيروهای خارجی بود .نوگرايان برای دستيابی به اين اهداف خواهان تحقق مشروطيت ،حاکميت قانون ،آزادی ،ايجاد
يک دولت مقتدر مرکزی و نوسازی ساختارهای سياسی و اقتصادی کشور بودند .اما نيروهای سنتی تحقق اهداف جنبش را در
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اجرای شريعت ،برقراری عدالت و قطع دخالت و سيطره اجانب میجستند .به دليل اين دوگانگیهای درونی ،ضعف نسبی
اقشار مدرن و مداخله کشورهای خارجی ،جنبش مشروطيت نتوانست پروژه اصﻼحات سياسی و نوسازی ايران را به سامان
برساند و عمﻼ به يک بن بست سياسی انجاميد که به پيدايش بحرانها وتنشهای اقتصادی و سياسی شديدی منجر گرديد.
در چنين شرايطی نوگرايان اهداف خود را مورد تجديد نظر قرار دادند .از ميان سه هدف مردم ساﻻری ،ايجاد يک دولت
مرکزی مقتدر و نوسازی ،دو هدف نخست دارای مقتضيات متناقضی بودند .مردم ساﻻری مستلزم توزيع قدرت بود در
حاليکه ايجاد يک دولت مرکزی مقتدر مستلزم تمرکز قدرت میبود .پيشبرد همزمان اين دو هدف نيازمند وجود يک همبستگی
قوی بين طبقات و اقشار اجتماعی مختلف بود که در ايران عصر مشروطه وجود نداشت .از سوی ديگر ،دو هدف ايجاد دولت
مرکزی و نوسازی کشور با يکديگر سازگاری بيشتری داشتند ،انجام آنها نسبتا آسانتر بود و هر دو از پشتيبانی داخلی و
خارجی بيشتری برخوردار بودند .به اين ترتيب بخش بزرگی از نوگرايان مشروطه خواه هدف مردم ساﻻری را کنار گذاشتند
و برای ايجاد يک دولت مرکزی نيرومند و نوسازی آمرانه کشور به پشتيبانی از رضا شاه برخاستند.
پروژه نوسازی آمرانه ايران که با به قدرت رسيدن رضا شاه آغاز گشت ،ابتدا از حمايت بخش قابل توجهی از روشنفکران و
قشرهای مدرن جامعه برخوردار بود که در اثر سرخوردگی های تجربه انقﻼب مشروطه به دنبال آن بودند تا پروژه نوسازی
ايران را با ايجاد يک ديکتاتوری مصلﺢ و گروهی به پيش ببرند .برای مثال ،مشروطه خواهانی که با شکست نهضت
مشروطه جﻼی وطن کرده بودند و در نشرياتی مانند کاوه و نامه فرنگستان فعاليت ميکردند ،جملگی خواهان تحکيم وحدت
ملی و نوسازی آمرانه ايران توسط يک ديکتاتور مصلﺢ بودند.
حکومت رضا شاه در ظرف مدتی نسبتا کوتاه توانست اصﻼحات گسترده ای را در ايران به سامان برساند .تاسيس ارتش
مدرن ،نظام آموزشی مدرن ،گسترش آموزش عالی ،مدرن سازی نظام قضايی کشور ،تاسيس دادگستری ،راه آهن سراسری،
گسترش شبکه پست و تلگراف و تلفن ،تاسيس وزارت بهداری ،بانک سراسری ايران ،نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت و
تاسيس صنايع مدرن نمونه های برجسته آن ميباشند.
در بستر اين اصﻼحات طبقه متوسط جديد ايران با سرعت رشد کرد و به نيرويی تاثيرگذار تبديل شد .اين طبقه متوسط جديد
سکوﻻر و متجدد بود .اما از سوی ديگر ،به دولت وابسته بود و از بطن جامعه و در اثر رشد طبيعی بخش خصوصی
برنخاسته بود تا بتواند از استقﻼل و پويايی ﻻزم برخوردار باشد .با اين همه ،اين طبقه پايه نوسازی ايران شد و نقش
برجستهای در توسعه اقتصادی و اجتماعی ايران طی چند دهه بعد ايفا کرد.
گرايش رضا شاه به استبداد و خودکامگی در نيمه دوم حکومت خود ،در سالهای  ١٣١٢تا  ،١٣٢٠پايگاه اجتماعی حکومت را
تضعيف کرد و بار ديگر تمايل طبقه متوسط به حکومت قانون و مردم ساﻻری را برانگيخت .اين ظرفيت در دهه  ٢٠شعله
ور شد و نهايتا به نهضت ملی شدن نفت انجاميد .طی  ،١٣٣٢-١٣٢٠به سبب عوامل ناشی از شرايط بينالمللی و اشغال ايران
در نيمه اول دههی بيست ،ايران گرفتار مجموعه ای از بحرانهای اقتصادی و سياسی بسيار شديد شد .در اين دوره ما شاهد
کنشگری سياسی گستردهی طبقهی متوسط جديد هستيم .خاستگاه طبقاتی اغلب احزابی که در اين دوره تشکيل شد در طبقه
متوسط جديد بود .در نهضت ملی شدن نفت ،طبقه متوسط نقش مهمی ايفا کرد .در اين دوره روشنفکران توانستند با پشتوانه
طبقه متوسط جديد ،طبقه متوسط سنتی و بخشی از اشرافيت که همچنان خواستهای مشروطه را در سر داشتند ،متحد شوند و
نهضت ملی شدن نفت را بر پا کنند.
اما شکست نهضت ملی شدن نفت و کودتای  ٢٨مرداد ضربه سنگينی به طبقه متوسط جديد ايران وارد آورد و بخش قابل
توجهی از آن را به بيراهه برد .تا پيش از اين ،بخش بزرگ طبقه متوسط جديد ايران دغدغه حکومت قانون و استقرار
دموکراسی پارلمانی را داشت و کشورهای توسعه يافته غربی را الگوی خود ميدانست .اما واقعه  ٢٨مرداد سبب شد که بخش
قابل توجهی از اين طبقه که کشورهای غربی پرچم دار دموکراسی را مسئول کودتا عليه دولت مصدق میدانست ،نسبت به
چشم انداز دموکراسی روی گردان شود و به انديشههايی متمايل گردد که اساسا دغدغه دموکراسی نداشتند.
در اين فرايند ،يک بخش ،تحت تاثير شرايط جهانی ،به دنبال مارکسيسم و مبارزه با سرمايهداری رفت .بخش ديگر که از
خانواده های سنتی برخاسته بود بسوی بازگشت به اسﻼم و سنت رفت .در هر دو مورد مبارزه با امپرياليسم و غرب ستيزی
با سرعت چيره گشت .بخش سوم ،سرخورده از سير تحوﻻت ،به لحاظ سياسی منزوی و غير فعال شد و مانند دوره پيش
دغدغه دموکراسی خواهی را رها کرد و به دنبال بهبود شرايط اقتصادی و نو سازی رفت .باقيمانده که همچنان دغدغه
حکومت قانون و استقرار دموکراسی پارلمانی را داشت آنقدر ضعيف بود که نتوانست در  ٢۵سال بعد نقش تاثيرگذاری ايفا
کند.
در دوره محمد رضا شاه ،در سايه درآمد فزاينده نفت ،رشد شهر نشينی و اصﻼحات ارضی ،روند نوسازی کشور و رشد طبقه
متوسط جديد با سرعتی بسيار سريعتر از گذشته ادامه يافت .بطوريکه در آستانه دهه  ۵٠يک طبقه متوسط جديد نيرومند شکل
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گرفته بود که نقش مهمی در اقتصاد و اداره امور کشور داشت .اما ساختار سياسی کشور هيچ تناسبی با اين تحول نداشت و
خواستها و مطالبات طبقه متوسط جديد را برآورده نمیکرد .اين وضعيت موجب نارضايتی و راديکاليزه شدن اين طبقه
متوسط جديد گشت .حرکت حکومت بسوی اقتدارگرايی بيشتر درابتدای دهه  ۵٠اين روند را تشديد کرد و طبقه متوسط جديد
را عليه حکومت برانگيخت.
از سوی ديگر ،اصﻼحات ارضی ائتﻼف نانوشتهای را که ميان دربار و طبقات سنتی و مﻼکان و بخش عمدهی روحانيون
وجود داشت پايان داده ﺑود .عليرغم رشد سريع طبقه متوسط جديد ،طبقه متوسط سنتی همچنان ﺑزرگترين طبقه کشور ﺑود .ﺑه
دليل گرايش رژيم ﺑه ارزشهای غرﺑی ،طبقه متوسط سنتی خود را منزوی و کنار گذاشته میديد .در پی تحوﻻت اصﻼحات
ارضی ،و رویگردانی بسياری از اعضای طبقات سنتی از رژيم شاه ،حکومت به پايگاه اجتماعی جديدی نياز داشت که با اتکا
به آن بتواند برنامههای خود را به پيش ببرد ،اما نتوانست اين پايگاه اجتماعی را بوجود بياورد.
به اين ترتيب ائتﻼف گستردهای عليه حکومت شکل گرفت .در اين شرايط ،تحت تاثير روندی که پس از شکست جنبش ملی
شدن نفت آغاز شده بود ،که در باﻻ به آن اشاره شد ،متاسفانه بخش قابل توجهی از طبقه متوسط جديد ايران ديگر روی ريل
دموکراسی خواهی قرار نداشت و گرفتار دنباله روی از نيروهای مذهبی واپسگرا شده بود .اين بار طبقه متوسط جديد ايران
نوسازی و توسعه اقتصادی را قربانی درک واپسگرايانهای از دموکراسی کرد و به اين ترتيب از انقﻼب اسﻼمی  ۵٧سر
درآورد.

جمهوری اسﻼمی
در جمهوری اسﻼمی ما آمار و برآوردهای دقيقی از اندازه طبقات جامعه نداريم .افزون بر اين با دشواریهای متعدد ديگری
نيز روبرو هستيم که حتی تهيه برآوردهای تخمينی را دشوار ميسازند ،مانند رواج گسترده رانت و مزايای غير نقدی به ويژه
در نهادهای وابسته به حکومت و بخشهای دولتی و خصولتی ،گستردگی فساد مالی ،رواج سيستمهای چند نرخی و کوپنی
توزيع کاﻻ و خدمات ،گستردگی بخشهای غير رسمی و غير شفاف اقتصاد و ....
افزون بر اين موارد ،شوکها و بحرانهای اقتصادی مکرر ،مانند شوکهای تورمی شديد ،رکود اقتصادی ،بيکاری فزاينده و
بحرانهای ارزی موجب سقوط قدرت خريد مردم و جا به جايیهای بزرگ و مکرر در اندازه طبقات اجتماعی و ﻻيههای
درونی آنها ميشود .در اثر اين بحرانها جمعيت بزرگی به يکباره از طبقه متوسط خارج و به قشرهای فرودست جامعه ريزش
ميکند ،حال آنکه به لحاظ ارزشها و گرايشات اجتماعی همچنان جزو طبقه متوسط جديد ميباشند .در چنين شرايطی ،نوع
مشاغل افراد ميتواند تصوير دقيقتری از اندازه طبقات اجتماعی ﺑدست ﺑدهد.
بر اساس دادههای مرکز آمار ،در سال ١٣٩٠حدود  ٢٣ميليون نفر شاغل در اقتصاد ايران داشتيم که از اين تعداد حدود پنج و
نيم ميليون نفر دارای مشاغلی بودند که ميتوان آنها را جز طبقه متوسط جديد محسوب کرد .از اين تعداد حدود  ۴۴درصد
دارندگان انواع مشاغل کارمندی بودند که ﻻيههای پايينی طبقهی متوسط محسوب میشوند ۴۵ .درصد دارندگان مشاغل
کارشناسی بودند که ﻻيه ميانی را تشکيل ميدهند و  ١١درصد دارندهی مشاغل مديريتی و تخصصی بودند که ﻻيه باﻻيی اين
طبقه محسوب ميشوند .با توجه به اندازه متوسط خانوار و ميانگين تعداد افراد شاغل در هر خانوار و با احتساب بازنشستگان و
بيکاران ،ميتوان اندازه طبقه متوسط جديد را در سال  ١٣٩٠رقمی نزديک به  ٢٠ميليون نفر تخمين زد که حدود  ٪٢٣جمعيت
کشور ميشود.
در همين سال گروههای شغلی صنعتگران سنتی ،پيشهوران و کارکنان بخش خدمات ،از جمله فروشگاهها و بازار نزديک به
 ٣۵درصد کل جمعيت شاغل را تشکيل ميداد .اين گروه طيف متنوعی از درآمد را در برمیگيرد که بخش بزرگ آن ﻻيههای
نزديک به تهیدستان شهری و بخش کوچکی ﻻيههای نزديک به سرمايه داران بازاری میباشند .بخشی از اين گروه را به
لحاظ درآمدی ميتوان جز طبقه متوسط محسوب کرد ،گرچه به لحاظ سبک زندگی و ارزشها جز طبقه متوسط جديد محسوب
نمیشوند و به گروههای سنتی نزديکتراند .اگر يک چهارم اين جمعيت را به لحاظ درآمدی جز طبقه متوسط محسوب کنيم،
آنگاه ﺑا توجه ﺑه اندازه متوسط خانوار و ميانگين تعداد افراد شاغل در هر خانوار و ﺑا احتساب ﺑازنشستگان و ﺑيکاران ميتوان
تخمين زد که در سال  ١٣٩٠سهم طبقه متوسط )شامل متوسط جديد و سنتی( در کل جمعيت به لحاظ درآمدی نزديک به ۵٠
در صد بوده است.
در جمهوری اسﻼمی ،طبقه متوسط ،به ويژه طبقه متوسط جديد ،افت و خيزهای بزرگی را تجربه کرده است .از اين لحاظ سه
دوره متفاوت را میتوان تميز داد.
در دهه نخست که تا پايان جنﮓ و آغاز برنامه نوسازی طول کشيد ،در اثر بحرانهای اقتصادی و سياسی ناشی از انقﻼب و
خرابیهای ناشی از جنﮓ هشت ساله ،طبقه متوسط ايران شديدا صدمه ديد و کوچک شد .در اين دوره نزديک به  ٢ميليون
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نفر از طبقه متوسط جديد ايران به خارج مهاجرت کرد .شواهد موجود حاکی از آن است که در اين بازه زمانی اندازه طبقه
متوسط در کل جمعيت کشور در مقايسه با سال  ۵۶نزديک به  ٣٠تا ۴٠درصد افت کرد.
در مرحله دوم که بعد از جنﮓ و با اجرای برنامه نوسازی در سال  ۶٨آغاز شد و برای دو دهه ،تا سال  ٨٨ادامه يافت ،طبقه
متوسط ايران در سايه بهبود شرايط اقتصادی ،رشد شهرنشينی و افزايش درآمد نفت به سرعت رشد کرد ،بطوريکه اندازه آن
در کل جمعيت نزديک به يک و نيم تا دو برابر شد .افزايش شديد قيمت نفت و درآمد دولت از محل صادرات نفت در فاصله
 ١٣٨٢تا  ١٣٨٨نقش محوری در اين امر ايفا کرد .در سايه اين تحول ،طبقه متوسط جديد که نيرو و اعتماد به نفس خود را
مجددا باز يافته بود ،به موتور اصلی جنبش اصﻼحات و تحوﻻت سياسی اين دوره تبديل شد .طی اين دوره شاهد جنبش دوم
خرداد  ١٣٧۶و در پی آن ،خيزش اجتماعی  ١٣٧٨و سپس جنبش اجتماعی بزرگ  ٨٨بوديم که در هر سه مورد طبقهی متوسط در
کانون اصلی تحوﻻت قرار داشت .مطالباتی که در اين دو جنبش مطرح شد به ميزان زيادی مطالبات مدنی و هويتی طبقات مدرن جامعه،
از قبيل مطالبات مربوط به سبک زندگی و آزادیهای مدنی و دموکراتيک بود.

در دوره سوم که با سرکوب جنبش  ٨٨آغاز شد و تا کنون ادامه دارد ،نا توانی رژيم در مديريت اقتصاد و اداره کشور،
گسترش فساد سيستماتيک ،تشديد تحريمهای اقتصادی ،رکود شديد اقتصاد ،افزايش نرخ بيکاری ،افزايش شديد نرخ تورم و
شوکهای ارزی موجب شده است که طبقه متوسط به شدت کوچک شود و بخش قابل توجهی از آن بسوی اقشار فرو دست
جامعه ريزش کند ،بطوريکه اکنون سهم طبقه متوسط در کل جمعيت احتماﻻ به اوايل دهه  ٧٠بازگشته است .در ﻻيهبندیهای
درونی طبقه متوسط نيز جابهجايیهايی به سوی ﻻيههای پايينتر اين طبقه مشهود است .توجه به اين امر که ميانگين نرخ رشد
اقتصادی دههی  ١٣٩٠نزديک به صفر بوده ،در حاليکه ميانگين نرخ تورم بيش از  ٪٢٠بوده است ،نشاندهنده وخامت وضعيت اين طبقه
است.

در اين دوره ،در پی ناتوانی حکومت در برآورده کردن خواستهای طبقه متوسط و سرکوب جنبش  ،٨٨به موازات افول
جايگاه مالی و ريزش اقتصادی طبقه متوسط ،ما شاهد گسترش سرخوردگی اجتماعی و نا اميدی اين طبقه ،حضور کم رنﮓتر
آن در جنبش های اجتماعی و افزايش شديد موج مهاجرت ﻻيههای ميانه و باﻻی اين طبقه به خارج از کشور هستيم .بخش
فزايندهای از طبقه متوسط درگير مسائل روزمره اقتصادی خود است و فرصت و امکان کمتری برای مشارکت در نهادها و جنبشهای
مدنی دارد .از طرف ديگر ،سرکوب شديد جنبش  ٨٨ضربه بسيار سنگينی بر آن وارد کرده است .در نتيجه مجموعه اين عوامل ،طبقه

متوسط جديد دچار ياس و انزوا شده و عليرغم اينکه در معرض آگاهیهای بيشتری نسبت به قبل است ،پويايی دوره پيش را ندارد .عﻼوه
بر فشارهای اقتصادی و سرکوب حکومت ،نبود يک اپوزيسيون موثر و فقدان يک چشم انداز سياسی برای خروج از وضعيت
کنونی نيز در شکل گيری اين وضعيت موثر بوده است.
از سوی ديگر ،عليرغم ريزش کمی طبقه متوسط جديد ،افول ايدئولوژی و مشروعيت حکومت و رشد شديد نارضايتیها سبب
شده که ارزشهای طبقه متوسط جديد و ميل زيستن به شيوه اين طبقه در جامعه به شدت افزايش يابد .چند عامل ديگر نيز در
اين روند نقش مهمی ايفا کردهاند .نخست ،تحوﻻت فنآوری اطﻼعات و ارتباطات است که با تسهيل گردش آزاد اطﻼعات ،سطﺢ
آگاهی را در کل جامعه باﻻ برده است .دوم ،مجموعهای از تحوﻻت ساختاری است که طی چهار دهه گذشته به آرامی در بافت
جامعه شکل گرفته است.
در جمهوری اسﻼمی نرخ شهر نشينی از حدود  ۵٠درصد در پايان دوره پهلوی به نزديک  ٧٠درصد افزايش يافته است .در
اين دوره تعداد دانشجويان که حامل فرهنﮓ و ارزش های طبقه متوسط جديد هستند بيش از  ١۴برابر افزايش يافته است و به بيش از ۵
ميليون نفر رسيده است ،در حاليکه که جمعيت کشور تنها دو برابر شده است .افزون بر اين ،در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی ،طبقه
متوسط سنتی کوچکتر شده و بخشی از آن به طبقه متوسط جديد پيوسته است .برخی از تخمينها حاکی از آن است که اندازه اين طبقه از
 ۴۵درصد به  ٣٨درصد کاهش يافته است.

هسته اصلی قدرت در جمهوری اسﻼمی به طبقه متوسط جديد اعتماد ندارد و آن را وارداتی و محصول مدرنيسم دوره پهلوی و
حامل فرهنگ غرﺑگرايی ميداند .لذا سعی کرده است تا با توزيع رانت و امتيازهای اقتصادی و اجتماعی يک طبقه متوسط جديد
درست کند که به حکومت وفادار باشد .در عمل اين امر باعث شده است که بخشی از طبقه متوسط سنتی به يک طبقه متوسط
جديد دو زيستی تبديل شود .اين قشر با سرعت با سبک زندگی طبقه جديد آشنا شده و آن را بر گزيده است .اين گرايش به ويژه
در ميان فرزندان اين قشر بسيار شديد و چشمگير است .افزون بر اين ،با افت توان اقتصادی حکومت و کاهش توان آن در
توزيع رانت ،اين طبقه نيز به صف منتقدان حکومت پيوسته است .از سوی ديگر ،بهره برداری از فرصتهای رانتی ،فساد
ساختاری را در اين قشر گسترده ،نظام ارزشی آن را مخدوش و وفاداری آن به ارزشهای دينی و حکومت را متزلزل ساخته
است.
در سطحی کلیتر ،افول ايدئولوژی و مشروعيت حکومت ،رشد شديد نارضايتیها  ،گسترش فساد سيستماتيک و ناکارآمدی
حکومت در مديريت اقتصاد و اداره جامعه سبب شده است تا مطالبات و دغدغههای جامعه ،ﺑه ويژه طبقات سنتی از مطالبات
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سنتی و دينی ﺑه ﺑه سوی مطالبات مدرن تغيير کند و جامعه ﺑسوی ارزش و سبک زندگی سکوﻻر حرکت کند .در واقع،
جمهوری اسﻼمی روی زمينی ايستاده است که ﺑا سرعت از زير پای آن در حال خالی شدن است.

چشم انداز
اکنون ارزشها و سبک زندگی طبقه متوسط جديد بيش از هر زمان ديگر در جامعه گسترده شده و به ميزان قابل توجهی به
ارزشهای مسلط در جامعه تبديل شده است .طبقه متوسط گرچه در کوتاه مدت به لحاظ اقتصادی تضعيف شده است و
سرخوردگی ونااميدی انرژی و انگيزه آن را برای مشارکت در جنبشهای اجتماعی تضعيف کرده است ،اما در بلند مدت و
ميان مدت بيش از هر زمان ديگر از اين ظرفيت و توان برخوردار است که حامل دموکراسی باشد.
خطری که اين چشمانداز را تهديد ميکند آن است که تحت فشار اقتصادی بسيار شديد و سرکوب جنبش های اجتماعی ،انسداد
سياسی که جامعه در آن قرار دارد طوﻻنی تر شود و در نبود چشم انداز تغيير ،طبقه متوسط به دام گرايشات غير دموکراتيک
پوپوليستی بيفتد و بار ديگر دموکراسی خواهی را قربانی توسعه اقتصادی کند .در اين رابطه ميبايست به ضعفهای طبقه متوسط
و وجود ﻻيههای مختلف در آن که دارای ظرفيتها و الويتهای متفاوت ميباشند توجه داشت.

گرچه ارزشهای طبقه متوسط جديد با ارزشهای حکومت در تضاد آشکار قراردارند ،اما به لحاظ اقتصادی اين طبقه شديدا
به دولت و درآمد نفت وابسته است ٣٠ .درصد شاغﻼن طبقهی متوسط مستقيما در بخش دولتی کار میکنند .اگر بخشهای
شبه دولتی ،خصولتی و نهادهای انقﻼبی را نيز اضافه کنيم ،وابستگی طبقه متوسط ايران به دولت را ميتوان حدود  ۶٠تا ٧٠
در صد تخمين زد .افزون بر اين ،بايد توجه داشت که در جمهوری اسﻼمی بخش خصوصی نيز از راههای گوناگون به بخش
دولتی وابسته است .اين وابستگی شديد به نوبه خود سبب ميشود که سرنوشت طبقه متوسط جديد و تحوﻻت آن به درآمد نفت و
توزيع رانت نفت نيز وابسته باشد .به اين ترتيب دولت مکانيزمهای اقتصادی موثری برای تاثيرگذاری بر رفتار اين طبقه در
دست دارد.
افزون بر اين ،برخی از ﻻيههای طبقه متوسط محافظهکاراند و گرايش آنها به تحوﻻت دموکراتيک ضعيفتر و تمايل آنها به
ثبات و توسعه اقتصادی قويتر است .طبقه متوسط سنتی که بخش بزرگی از طبقه متوسط را تشکيل ميدهد ،مانند بازرگانان،
بازاريان ،دکانداران و پيشهوران تمايل ضعيفتری به دموکراسی و نهادهای مدنی دارند ،محافظه کاراند و به لحاظ فرهنگی به
بافتهای سنتی و ارزشهای دينی حکومت نزديکتر هستند .بخشی از طبقه متوسط که با پشتيبانی حکومت جمهوری اسﻼمی
بوجود آمده و رشد کرده و به دريافت رانتها و مزايای اقتصادی آن شديدا وابسته است ،انگيزه ضعيفتری برای تحوﻻت
دموکراتيک دارد .همچنين ،طی اين چهار دهه يک قشر دﻻل و کارچاق کن در بخش های مختلف اقتصاد بوجود آمده است که
در حفظ ساختار موجود دارای منافع اقتصادی میباشند .افزون بر اين ،برای برخی از قشرهای طبقه متوسط جديد ،آزادیهای
اجتماعی و سبک زندگی ،در مقايسه با آزادیهای سياسی ،از اهميت بيشتری برخوردار است.
در چنين شرايطی ،سياستهايی مانند تحريمهای حداکثری که فشار اقتصادی شديدی بر کل جامعه وارد ميکند ،ممکن است
ظرفيت طبقه متوسط برای پيگيری مطالبات دموکراتيک را تضعيف کند .از سوی ديگر ،پشتيبانی از جنبشهای اجتماعی و
ايجاد فضای مناسب برای رشد و گسترش آنها ميتواند بيشترين تاثير را داشته باشد .تحقق اين ظرفيت مستلزم رعايت استقﻼل
اين جنبشها توسط سازمانهای سياسی و خودداری از بهره برداریهای ابزاری برای اهداف سياسی کوتاه مدت است .افزون
بر اين ،همگرايی سازمانهای سياسی و همکاری آنها در اقدامات مشترک و ارائه برنامههای مناسب ميتواند نقش موثری در
ايجاد اميد و بهبود چشم انداز تحوﻻت سياسی ايفا کند.
در ايران امکان پيروزی بر وﻻيت فقيه بدون بسيج طبقه متوسط شايد امری نشدنی باشد .اما ميبايست توجه داشت که رابطه
طبقه متوسط با دموکراسی رابطه پيچيدهای است .طبقه متوسط جديد ايران از ظرفيت ﻻزم برای اينکه حامل دموکراسی باشد،
برخوردار است .اما بدون همياری يک تشکل سياسی موثر ،راه پيش رو احتماﻻ دشوار و پر فراز و نشيب خواهد بود.
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