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   چکیده
سی به مقاله این سط طبقه و دولت رابطه برر سالمی جمهوري در متو  ا

 مقاله ینا اصــلی ســئوال پردازد.می 1376-84 يهاســال میانه در ایران
ست شتم و هفتم يهادولت رابطه که ا سط طبقه با ه  ایران در جدید متو

 این مقاله اصــلی فرضــیه اســت؟ بوده چگونه اســالمی جمهوري عصــر
 برخی در رشــد شــاهد دوره این در متوســط طبقه وضــعیت که اســت

سی، هايآزادي همچون مهم هايمولفه ضعیت سیا سخگویی زنان، و  پا
ست. بوده ... و شان تحقیق یجنتا ا  کرده تالش مذکور دولت که دهدمی ن

ست اتخاذ با تا سعه به معطوف يهاسیا سی تو  حوزه در جمله از سیا
 دولت اندازه کاهش فســاد، با مبارزه مطبوعات، آزادي مدنی، هايآزادي

ــخگویی و ــتاي در پاس ــط طبقه نظر مورد هايارزش راس  حرکت متوس
 این در المللی بین نهادهاي هايرشگزا و میدانی هايداده مطالعه کند.

ـــعیت که کندمی تایید نیز زمینه ـــط طبقه وض  بهبود دوره این در متوس
 بدین اســـت. تحلیلی-توصـــیفی مقاله، این در تحقیق روش اســـت. یافته

 برداري فیش شیوه به و ايکتابخانه منابع از مختلف هايداده که ترتیب
  گیرند.می قرار تحلیل و تجزیه مرود و شده گردآوري

ـــالحات، رانتیر،دولت دولت :واژهکلید ـــط، طبقه اص  هايآزادي متوس
  .پاسخگویی مدنی،
  27/08/1397 تأیید تاریخ   18/05/1397 دریافت تاریخ

  باشد.می پورملک آقاي دکتري تز از برگرفته مقاله این
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  مقدمه

سط طبقه ژهیبو جامعه و دولت رابطه ضوعات از متو  یاسـیسـ یاسـشن جامعه نیادیبن مو

 و یدموکراســ به گذار حامل افتهی توســعه يکشــورها در متوســط طبقه شــود،می محســوب

 يهاارزش و ساختار ،ییفضا نیچن در طبقه نیا ظهور .است ياقتصاد رشد و توسعه حاصل

 کیدموکرات يهاارزش تیحاکم نآ یینها جهینت که ايگونه به کندیم متحول را یاجتماع

 يریگ شکل ندیفرا و یخیتار تجربه مطابق )دیمتوسط(جد طبقه ران،یا در نحالیا با باشد،یم

 ینیشهرنش و یآموزش نظام گسترش محصول طبقه نیا است، نبوده گرید يکشورها در آن

 و ینیشــهرنشــ اســتیســ تخاذا متعاقب يپهلو دولت در آن تدوام و مشــروطه زمان از ژهیبو

سعه صاد تو ست بوده ياقت ستق رابطه در هادهیپد نیا از مکدا چیه قتیحق در .ا  دیتول با میم

 همه ینفت يدرآمدها است، نفت رانت در هادهیپد نیا منشأ بلکه اند،نگرفته شکل ياقتصاد

 طبقات يریگکلش .است ساخته متأثر را یرانیا جامعه یاجتماع ـ ياقتصاد مناسبات تاروپود

ـــبات و هاآن تحوالت ،یاجتماع  نییتع را دولت با هاآن همه ارتباط و طبقات نیا نیب مناس

ـــت کرده ـــار .اس ـــتفاده و ینفت يدرآمدها انحص  يجار مخارج نیتأم يبرا منابع نیا از اس

سبات ،هادولت  يریگشکل که ينحو به داده، شکل را دولت و یاجتماع يهاگروه نیب منا

ست آن اتیتجل از دیجد سطمتو طبقه ساس نیا بر .ا سط طبقه توانمی ا  نه را رانیا در متو

سط طبقه کی صاد متو شورها در را یدموکراسـ و يدارهیسرما يبها که يدیتول ياقت  يک

 التیتحصــ گســترش از یناشــ که(یفرهنگ متوســط طبقه کی بلکه کشــد،یم دوش به آزاد

 متجانس طبقه کی رانیا در دیجد متوسط طبقه .دینام )بود ینفت يدرآمدها مدد به یآموزش

 يهاگاهیپا يدارا آن ياعضــا و اســت نیمع یطبقات منافع و مســتقل يلوژدئویا فاقد و نبوده

شندمی مختلف یاجتماع ستقل طبقه بتواند که شده آن از مانع امر نیا و با  يبرا يواحد و م

سیس يهاکنش ــــ یا شک یاجتماع ـ ساس نیبرا .)1391،يمحمد و فر يدهند(محمد لیت  ا

سط طبقه يریگشکل که گفت توانمی ستگذارانهیس يامر انریا در متو صنوع و ا ست یم  ا

ـــتا در که  ای اتیمال بر هیتک عدم و ینفت يدرآمدها قدرت بر هیتک با و دولت اهداف يراس

ـــتگ عدم ـــکل طبقات به یوابس ـــکل نفت، رانت کهيطوربه .ردیگمی ش  تیماه و يریگش

 را دولت با هاآن همه ارتباط و طبقات نیا نیب مناســـبات و هاآن تحوالت ،یاجتماع طبقات

ــت کرده نییتع ــئوال .اس ــ س ــاس ــودمی مطرح نجایا در که یاس ــت نیا ش  طبقه رابطه که اس

 است؟ بوده چگونه 1376-84 یانیم يهاسال در اصالحات يریرانت دولت با )دی(جدمتوسط
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سش گرید عبارت به صل پر ست نیا یا  با ارتباط در طبقه نیا کارگزار عنوان به ولتد که ا

 از شـــودمی مطرح زین يگرید یفرع ســـئواالت انیم نیا در اســـت؟ ردهک عمل چگونه آن

سالم يجمهور در دولت نیا مدل و يریرانت دولت هايیژگیو :نکهیا جمله  بوده چگونه یا

 تالش مقاله نیا رد است؟ گذاشته سر پشت را یتحوالت چه رانیا در متوسط طبقه و است؟

  شود. داده پاسخ فوق سئواالت به تا شودمی

 آن یستگواب و دولت بودن يریرانت که است نیا دیآمی شیپ نجایا در که یاساس ئوالس

ــط طبقه يگر کنش بر چگونه نفت، به ــته ریتاث یخاتم دولت در دیجد متوس ــت گذاش        ؟اس

  .شود میتنظ سوال نیا با مقاله عنوان که است بهتر

   رانتیر دولت نظري: چارچوب-1

 و دولت روابط توضــیح بدنبال که اســت ســیاســی اقتصــاد هنظری یک 8رانتیر دولت نظریه

 هايپرداخت و رانت طریق از را خود مددرآ از عظیمی سهم که است ییهادولت در جامعه

ــولی تک ــت محص  و کرده ظهور 1960 دهه در نظریه این ).Gray, 2011:1آورند(می بدس

صالحات برخی و یافت تکامل 1980 دهه در سپس  اگرچه تر دقیق بارتع به پذیرفت؛ را ا

 پیامدهاي و الزامات اما ماند باقی همچنان مفهوم این مهم مولفه عنوان به اقتصــادي شــاخص

 کشورهایی بر رانتی اقتصاد یا رانتیر دولت مفهوم شدند. اضافه آن به نیز اجتماعی و سیاسی

ـــکل به عمده خارجی درآمدهاي بر متکی که گرددمی اطالق  یا ترانزیت، نفت، فروش ش

سم سترده فرهنگی و اقتصادي سیاسی، پیامدهاي اقتصاد، بودن رانتیري باشند. توری  را ايگ

ـــتقیماً افراد از محدودي تعداد فقط اینکه نخســـت دارد. پی در  درگیر ثروت تولید در مس

سو مدرن اجتماعی هايسازمان نتیجه در شوند.می سعه تولیدي هايفعالیت با هم  اندکی تو

صادي معادالت محوري ویژگی دیگر پاداش-کار پیوند دوم، کنند.می پیدا  بود. نخواهد اقت

ـــت حالی در این ـــدگی نتیجه ثروت که اس ـــازمان تولیدي فرایند در فرد درگیرش  یافته، س

ـــکی ـــتر ثروت فرایند، این در باشـــد.می طوالنی و ریس  و 9بادآورده موقعیت، بر مبتنی بیش

ـــهروندي بایســـتمی حالیکه در بود خواهد تصـــادفی ـــلی منبع ش  اقتصـــادي مزایاي اص

شد( ساس براین ).Moaddel,2007:160-161با ستیابی ا ضایی چنین در ثروت به د  نیازمند ف

                                                      
8 - Rentier state theory 
9 - windfall 
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هت مختلف انواع ـــگران که اســــت ذهنی هايگیري ج یت" عنوان به آن از پژوهش  ذهن

ند.می یاد 11»رانتیري اخالق« و  10"رانتیري  به نزدیکی همچون غیراقتصــــادي شــــاخص کن

 ايقبیله هايریشـه رانتیریسـم بنابراین شـود.می درآمد کلیدي مولفه به تبدیل حاکم بگاننخ

ــله که ترتیب بدین کندمی تقویت را دولت ــلس  داراي که گیرد دربرمی را ايقبیله مراتب س

 با نخبگان این باشــــد.می راس در حاکم نخبگان قرارگیري و نفعان ذي مختلف هايالیه

 بدســت را دیگران وفاداري خود، بازتوزیعی قدرت طریق از مناســب تموقعی در قرارگیري

 مالیات به دولت که آنجایی از کنند.می بازتولید را ايقبیله وضعیت طریق این از و آورندمی

سته ست واب ضاي نی سیار تقا شارکت براي کمی ب سی م ست راه این از دارد. وجود سیا  که ا

 اینحال با ).Beblawi and Luciani 1987گیرد(می شـــکل »نمایندگی نه مالیات نه« معادله

 مورد مقطع در را ایران تحوالت توضــیح توانایی تنهایی به رانتیر دولت نظریه رســدمی بنظر

ـــط طبقه که آنجایی از و ندارد نظر ـــگري نقش دتوانمی خود متوس ـــعه فرایند در کنش  توس

 از تا شــودمی تالش لذا ودشــ نمی محســوب رانتیر دولت ابژه صــرفاً و کند ایفا ســیاســی

  شود. استفاده رانتیر دولت کنار در مکمل نظریه عنوان به »متوسط طبقه« نظري چارچوب

   جدید متوسط طبقه -2

 طبقات به مارکس کارل اندازه به متفکري کمتر اجتماعی اندیشه تاریخ در رسدمی بنظر

ـــت. نپرداخته اجتماعی  امروز، به تا ايجامعه هر ختاری« که تاریخی جمله این با مارکس اس

 مناسبات و تولید شیوه را اجتماعی طبقات تشکیل عامل دو »است بوده طبقات مبارزه تاریخ

 دارد. وجود اصلی طبقه دو عصري هر در است معتقد او ).32 :1386کند(عراقی،می بیان آن

 شود.می تعیین تولید وسایل به نسبت ماکیت عدم و ماکیت با رابطه در طبقه دو تعیین مالك

 هم اجتماعی دیگر قشــر یک کارگر و دار ســرمایه طربقه بر عالوه داري ســرمایه جامعه در

سط طبقه یا بورژوازي خرده« را آن مارکس که دارد وجود سانیمی »متو سایل که نامد.ک  و

سترده تولید شان کار نیروي از و ندارند گ ستفاده خود  طبقه، این مارکس، دید از کنند.می ا

 اقتصــادي شــرایط برمبناي طبقه گیري شــکل پذیرش ضــمن وبر ماکس اســت. انتقالی قهطب

 بازاري روابط در مشترك هايفرصت که است افرادي مجموعه اجتماعی طبقه است معتقد

                                                      
1 0 -rentier mentality 
1 1 -rentier ethics 
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ـــرف و درآمد خرید، منظر از یعنی دارند ـــعیت مص  مدل وبر براي دارند. مشــــابهی وض

ــتی ــیس ــ براي منبعی عنوان به اگرچه مارکس ــت مفید یاتفرض  پیچیدگی مدل این در اما اس

 تفکیک مختلف منافع میان کشــودمی اســاس براین و شــوندمی ســاده حد از بیش قشــربندي

سله سله مهم مجموعه دو منزلت و طبقه او براي کند. ایجاد مراتبی سل ستند. مراتب سل  از ه

ست سط طبقه توانمی که اینجا  وبر «کرد. ساییشنا وبر نظریه در را آن هايویژگی و متو

ــت که کرده تعریف مردم از گروهی عنوان به را طبقه ــابهی زندگی هايفرص  دارند مش

 کســب جهت در هامهارت و هاکاال فروختن براي قدرتشــان وســیله به که هاییفرصــت

 تعیین مالك یک دارایی ).68 :1389شمالی، صفري هزارجریبی،»(شوند.می تعیین درآمد

ست، طبقه ست معیار هاتن اما ا شت بعد وبر براي .نی  در طبقاتی موقعیت یک ساز سرنو

 یک در ندتوانمی که مردم از بزرگ گروههاي وجود .اســـت بازار در موقعیت نهایت،

 فعالیت یعنی اجتماعی، یا گروهی عمل نیازمند شوند، داده جاي مشترك طبقاتی موقعیت

ساس یافته تعیین ست، منفعت و آگاهی برا  هایی واکنش مولد باید وقعیتم این اگرچه نی

 باید افراد یکسان، طبقاتی موقعیت در که معنا این به باشد، مشابه

شابه نظراتی وجه و رفتار شتن بدون را م سی دا سا شان خود از طبقاتی آگاهی از اح  ن

سط طبقه وبر، ايطبقه طرح در .دهند  سپید یقه کارگران امروزه که اند افرادي شامل متو

 نیست بدنی کار متضمن رسانند،می فروش به هاآن که را هاییمهارت زیرا.دشونمی نامیده

 پزشـکان ها، تجارتخانه مدیران مجریان، و سـیاسـتمداران قبیل از دولتی منصـبان صـاحب

شانمهارت که این وسیله به اینان ...و معلمان ضاي سطح از های سبتا تقا  جوامع در باالیی ن

ست، برخوردار صنعتی سی قدرت داراي ظلحا بدین ا صادي و سیا شتري اقت سبت بی  به ن

 طبقه باب در بوردیو نظریه ).26-28 :1394هســتند(رجبی، کنندمی بدنی کارهاي که آنانی

سط ست. وبر و مارکس نظریات از ترکیبی متو  و طبقاتی موقعیت رابطه مارکس از وي ا

 از پایگاه و سلیقه زندگی، شیوه مثل منزلتی گروههاي تحلیل در و گرفته وام را تولید ابزار

 عامل نقش بررسی نظر از فرانسوي، ساختگرایی از هابحث این کنار در .گیردمی الهام وبر

 برشمردن با بوردیو .)150 :1383(ممتاز، است کرده استفاده هم اجتماعی ساخت ایجاد در

ـــرمایه انواع ـــادي، س  هم به هانآ پذیري تبدیل قابلیت و نمادین و فرهنگی اجتماعی، اقتص

یه این توزیع اســــت باور براین ما ـــر نده تعیین هاس یت کن قاتی موقع ظام در فرد عینی طب  ن

ست. اجتماعی سیه به هاسرمایه انواع ترکیب طریق از طبقاتی ساخت تر دقیق عبارت به ا  و
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شترین باال طبقات لذا شود.می روشن هاگروه  طبقات و اجتماعی-اقتصادي سرمایه میزان بی

توســــط تري مقــدار م م بقــات و ک ین ط ئ ــا ین پ تر م یزان ک ین م کیــب ا  دارا را تر

 قشــربندي پردازان نظریه ســایر با مقایســه در بوردیو نوآوري ).151 :1383باشــند(ممتاز،می

 منزلتی تمایزهاي که اســت رونده جریانی ســوي به ایســتا موقعیت یک از حرکت اجتماعی

ــا ارتــبــاط در زمــان طــول در و شـــــده تــعــریــف ــد 12»فــرهــنــگــی هــايابــژه« ب ــازتــولــی  ب

  ).1370:141شوند(ترنر،می

  رانتیر دولت یک مثابه به انقالب از پس ایران-3

 در اسالمی بانقال از پس يهادولت رانتیر، ازدولت شده ارائه تعاریف گرفتن نظر در با

 بدین نامید. دارتحصــیل دولت توانمی نیز را نفت به وابســتگی لحاظ به و پهلوي دولت ادامه

 يتجار بورژوازي با خوارانه رانت همکاري گرو در را خود حیات هادولت این ترتیب،

ــدمی نظر به که هرچند. داندمی ــتر هامالیات آوري جمع در دولت کارایی رس ــده بیش  ش

ست شته يهاسال طول در و ا شهایی گذ  جهت در عمل در چه و نظري لحاظ از چه تال

 صــورت مالیاتی درآمدهاي افزایش طریق از ینیزیرزم منابع به دولت درآمدهاي کاهش

 منابع دانهسخاوتمن فروش با هاتن ایران که است انکار غیرقابل واقعیت یک این اما گرفته،

 در نفتی درآمدهاي کاهش وجود با واقع در دهد. ادامه خود حیات به دتوانمی خدادادي

 داده گسترش اسالمی تدول در را توزیعی دولت ویژگی سیاسی مالحظات دولت، بودجه

  ).135 :1385است(ازغندي،

سفی حاجی ساس برهمین زنی یو ستگی یعنی ا صل درآمدهاي به هادولت واب  منابع از حا

لت این نفتی، عظیم ند.می رانتیري را هادو نک کردن ملی بعالوه دا ـــرك ها،با  هايش

 مصــادره و مخابرات و ونقل حمل بیمه، خدماتی، کشــاورزي، تجاري، صــنعتی، تولیدي،

سلط ها، کارخانه حکومتی صادي امور بر دولت سلطه و ت سیار صورت به اقت سترده ب  ايگ

 انقالبی جو دلیل به ایران علیه عراق تحمیلی جنگ يهاسال در که هرچند .یافت افزایش

 بین از مدتی جامعه و دولت بین تمایز هافعالیت و منابع کردن دولتی روند جامعه بر حاکم

 و وطن از دفاع ضــرورت و انقالب امواج الشــعاع تحت تحصــیلدار دولت هوممف و رفت

ــال در جنگ پایان از اما گرفت، قرار انقالب ــیلدار دولت بعد به 1368 س  رانتی و تحص

                                                      
1 2 - Cultural objects 
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 بازسازي و زا درون اقتصادي توسعه سیاست هاسال این در سازد.می نمایان را خود ماهیت

 جایگزینی اقتصــادي توســعه ســیاســت و ايطقهمن تعادل و تهران از تمرکزگرایی جنگ،

 بانک فشار تحت اما ).88-91 :1382یوسفی، شود(حاجیمی اعالم رسمی طور به واردات

 اســتراتژي به را خود جاي واردات جایگزینی ســیاســت اقتصــادي، تعدیل برنامه و جهانی

 د.بو آزادسازي و سازي خصوصی يهاسیاست اتخاذ آن حاصل که داد صادرات توسعه

 لحاظ از هم )1374-1387( يهاسال براي فرهنگی و اجتماعی اقتصادي توسعه دوم برنامه

 درآمدهاي به عمدتاً برنامه تامین که جهت این از هم و ماهیت لحاظ از هم و ســاختاري

سته نفتی سعه برنامه با تفاوتی هیچ بود واب شته يهاسال تو شت. گذ  هدف به بنابراین، ندا

 :1382فوزي، و نیافت(پوراحمدي دســـت بود اجتماعی عدالت اريبرقر که خود اصـــلی

287-286.(  

سفی حاجی دکتر سی با یو سیانی الگوي از تأ سازي فرایند بین لو صادي آزاد  دوره اقت

 ریاســت دوره ســیاســی نســبی آزادســازي و رفســنجانی هاشــمی آقاي جمهوري ریاســت

صیلدار دولت ماهیت بر تمرکز با 1376 از پس خاتمی محمد آقاي جمهوري  ايرابطه تح

سازي شرایط تحقق و ساخته برقرار سبی آزاد سی ن سازي همانند را سیا صادي آزاد  اقت

 تحصیلدار دولت ماهیت افول از ناشی رفسنجانی هاشمی آقاي جمهوري ریاست يهاسال

سته ست. دان ضافه ويا شی بحران که کندمی ا  دولت کارامدي عدم و جنگ سال 8 از نا

صادي، و مالی بحران بر آمدن قفائ در رانتیر صیلداري نقش اقت  و داد کاهش را دولت تح

سی نظام شارکت سوي به را سیا صادي م سی و اقت  و داد سوق اجتماعی هايگروه با سیا

سعه و مدنی جامعه شعار ست سرلوحه را سیاسـی تو  این که هرچند داد. قرار خود سیا

ست و هاتالش ستگی هاسیا ستگاه واب  8 در زیرا نداد، کاهش را نفتی منابع به حکومتی د

 صادراتی و مالیاتی درآمدهاي از دولت درآمدهاي افزایش رغم به اصالحات ریاست سال

 شــاهد این، بر عالوه .دهدمی تشــکیل خدادادي منابع را دولت درآمد اصــلی منبع هم باز

ــرفی کاالهاي واردات روزافزون افزایش ــورت به چه مص ــمی ص ــورت به چه و رس  ص

سمیغ صرف دائمی افزایش همچنین و یرر شور داخل در انرژي م ستیم. ک  اینکه ضمن ه

ضع حفظ  ارزي سوم یک گذاري سرمایه هايگروه در نفت صادرات زمینه در موجود و

  ).252 :1376،است(شامبیانی بوده نفت صنایع خود در نفت
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ست انتخابات از پس سط طبقه 1376 خرداد دوم جمهوري ریا صالح هايالیه و متو  ا

 جهت در قانونی مشارکت نهادهاي طریق از ايجانبه همه تالش جامعه دیگر طبقات طلب

 همزمان اما دادند. انجام اجتماعی و سیاسی هايگیري تصمیم فرایند در خود سهم افزایش

 نهادهاي در غیرقانونی و قانونی هايدخالت با ايحرفه خواران رانت و ناکارامد مدیریت

 این به و برداشــتند گام مدنی جامعه تضــعیف در مدنی نهادســازي فرایند در و اجتماعی

ــارکت آرزوهاي تمام ترتیب  دولت و رفت باد بر 76 خرداد دوم انتخابات کنندگان مش

 پنهانی و علنی حمایت از برخورداري و رانتی -ارزي هايپشـــتوانه همان با تحصـــیلدار

ـــتــه از ترقوي حتی خود طرفــدار نیروهــاي ــه گــذش ـــی حیــات ب ــاس ـــی  ادامــه خود س

ـــعه برنامه در امر این ).88-91 :1385(ازغندي،دهدمی  محمود يهادولت در و چهارم توس

 دوره این در کشــور بودجه وضــعیت بررســی کرد. پیدا ادامه بیشــتري شــدت با نژاد احمدي

 افتاده اتفاق 1387 و 1385 يهاســال در نفت به وابســتگی نرخ باالترین که اســت این بیانگر

ــت، ــتگی حجم اس ــد 68,3 نفت به بودجه وابس ــت. بوده 1384 ســال در درص  به توجه با اس

ـــی  هاينرخ باالترین از یکی دهم و نهم يهادولت مجلس، هايپژوهش مرکز هايبررس

 ایران تاریخ دولت ترین نفتی اقتصاددانان از برخی نظر از و کرده تجربه را نفت به وابستگی

 موجب دهم دولت تصــدي دوران در نفت فروش از حاصــل يباال درآمدهاي .گرفت لقب

 در حتی د.کن تجربه را محســوســی رشــدي نفتی درآمدهاي به بودجه وابســتگی حجم شــد،

 نماینده "توکلی احمد"شد؛ انجام ملی توسعه صندوق از مکرر هايبرداشت گذشته دولت

 صندوق با دهم دولت برخورد شیوه دادن نشان براي کردن جارو واژه از مجلس دان اقتصاد

ـــعه ـــتفاده ملی توس ـــرایطی در دارد آن از حکایت هابرآورد و کرد اس  با دهم دولت که ش

ــد 43حدود که ايبودجه ــتگی نفت به آن درص ــت وابس ــت؛ریاس  تحویل را جمهوري داش

 افزایش درصــد 69 تا حتی را وابســتگی حجم اقتصــادي ییهاســیاســت اتخاذ با اما ؛ گرفت

ستگی کاهشد.دا صل یک نفت به بودجه واب ست ا شته يهاسال در که ا  روي هادولت گذ

شته تاکید آن شته وجود نفتی درآمدهاي به اتکا هادولت همه در تاکنون ولی اند دا  بطور دا

ساس که حالی در مثال صالحات دولت فعالیت اول دوره در هاگزارش برا ستگی با ا  68 واب

صدي سید پایان به نفت به بودجه در صالحات دولت دوم ورهد در و ر ستگی ا  به بودجه واب

ــدي 25 کاهش نفت ــاس کرد،اما تجربه را درص ــتگی حجم نهم، دولت در اخبار براس  وابس



 87                                  97پاییز /44ل دوازدهم/شماره سا                 

شد مجددا نفت به بودجه شت ر  بودجه در نفت سهم 1390 سال از هاتحریم افزایش با و دا

  ).1395،فروردین 7 اسالمی، شوراي مجلس (خبرگزاريرسید درصد 50حدود به

  ایران در متوسط طبقه تحوالت-4

ـــکل هايریشـــه  وقوع و نوزدهم قرن پایان به ایران در مدرن اجتماعی طبقه گیري ش

ـــروطه انقالب ـــروطه انقالب اگرچه گردد. برمی مش  به مختلف طبقات ائتالف طریق از مش

 ,Foranاســـت( داشـــته آن در محوري نقش زایش، درحال متوســـط طبقه پیوســـت وقوع

1991:803; Abrahamian, 1982: 80; Abrahamian, 1979.( طبقه این رشــد حالاین با 

 شود.می مربوط دوم و اول پهلوي دوران مدرنیزاسیون و نوسازي به زیادي حدود تا ایران در

سیاري اعتقاد به که بوده 1979 انقالب جدید ایران تاریخ در مهم واقعه صل محققین از ب  حا

ـــط طبقه يمرکز نقش و متعدد نیروهاي ائتالف  تعیین و برنده پیش نیروي عنوان به متوس

ــت( بوده کننده  ;Keddie and Richard, 2006: 222-225; Parsa, 1989: 126-127اس

Ashraf and Banuazizi, 1985:25; Abrahamian, 1982: 496-524.( ــــتــفــاده  از اس

 آوري جمع شــناختی روش مشــکالت و متوســط طبقه تعریف براي مختلف هايشــاخصــه

 برآورد و ایران متوسط طبقه تعریف براي تالشی هرگونه ایران، اسالمی جمهوري در هاادهد

 از طیفی بر مبتنی مفهوم، این از شــده پذیرفته تعاریف بیشــتر کند.می تر پیچیده را آن اندازه

ـــاخص ـــغل، همچون هایی ویژگی انعکاس به معطوف هايش ـــبک درآمد، آموزش، ش  س

   ).Zimmt,2017:60است( سکونت محل و زندگی

 قدیمی متوسط طبقه میان عموماً انقالب از قبل دوران در موضوع این به مربوط مطالعات

 شامل پا خرده بورژوازي از سنتی متوسط طبقه شوند.می قائل تمایز آن جدید نوع و سنتی یا

ـــنعت ـــاورزان هنرمندان، گران، ص ـــکیل آن نظیر و خرد تولیدکننگان و کش ـــده تش  بود ش

شکیل حرف صاحبان و هاتکنوکرات شامل بویژه آن مدرن نوع کهدرحالی  نتیجه که شده ت

ـــعه هايطرح  ).Liaghat, 1980:235اســـت( بوده جدید آموزش و پهلوي حکومت توس

 انقالب از پیش متوسط طبقه با دو هر 1979 انقالب از پس اقتصادي-سیاسی تغییرات رغمبه

ـــودمی هگفت اغلب اینحال با اند. بوده پیوند هم ـــط طبقه مدرن بخش که ش  در ایران متوس

 که بود سنتی متوسط طبقه هايارزش اما اند. بوده ناکام انقالب از پس خود اهداف پیگیري

 علت است. داده شکل را آن ساختاري هايویژگی و هویت و اسالمی جمهوري نهایت در

ـــدن بدتر در توانمی نیز را آن ـــرایط ش ـــادي ش ـــطه اقتص  هايبحران در آن فرورفتن بواس
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 این از بخشی ).Nowshirvani and Clawson, 1994: 251کرد( جستجو مختلف درآمدي

ستگی یا هاآن پاالیش دلیل به دولتی کارمندان تعداد کاهش نتیجه نیز امر ش ست. بوده بازن  ا

ستخدام مقیاس هايتجارت تعداد مقابل در  بورژوازي با پیوند هم نفر) 5 از کمتر کوچک(ا

ـــمار که ترتیب بدین شـــد. برابر دو 2002 تا 1986 بین پا خرده  به نفر 706466 از هاآن ش

سید( 1456131 شه تاثیر تحت تحوالت این ).SCI, 1988, 2003ر  ساختار اجتماعی هايری

 وجود از فر محمدي و مســعودنیا اســت. بوده پا خرده بورژوازي و ســنتی بازار پیشــاانقالبی

 طبقه طرد به منجر که گویندمی سخن مردم و حکومت میان )انقالب از قدیمی(قبل شکاف

 هايبخش میان روشنی مرزهاي که است مشکل بسیار حقیقت در است. شده جدید متوسط

سط طبقه مدرن و سنتی شیده انقالب فرداي در متو ست این شود. ک ست در  حکومت که ا

جار نیز و وکراتتکن هايبوروکرات از جدیدي گروههاي تا کرده تالش زمان این در  ت

 از طیفی طریق از امر این کند. ایجاد تر پائین متوســط طبقات اعضــاي برخی از خارج مدرن

 ســتم و فقرا از حمایت عنوان تحت هاســیاســت این محور اگرچه گرفت. صــورت اقدامات

 و هایارانه و هاسوبسید طریق از رانت بازتوزیع شکل به اجتماعی عدالت قالب در و دیدگان

 فراموش نباید اما اســت گرفته صــورت انقالبی موســســات از حمایت به مربوط هايالیتفع

شتر اقدامات این که کرد ستی ماهیتی بی  ذینفع نیز متوسط طبقه آن معبر از و اند داشته پوپولی

 راســـتا این در توانمی را عالی آموزش ســریع گســترش ).Ashrafzadeh, 2016( اند بوده

ــیر ــان 1 جدول هک همانطور کرد. تفس ــد 1,84 هاتن انقالب از پیش دهدمی نش  رده از درص

شگاهی آموزش سطوح سال 20 از باالتر سنی ست این بودند گذرانده را دان  در که درحالی

صد 12,48 به رقم این 2011 سال سید در صورت که ر شان ضمنی ب شار دهنده ن  بیکاري ف

صلی ستون بر فزاینده سط طبقه ا س بوده نیز جدید متو  این میان در بیکاري نرخ واقع در ت.ا

ــال در که گروه ــد 19,7 به 1385 س ــیده درص ــال پایان در بود رس  افزایش 31,3 به 2011 س

ـــترش منوال همین به یافت. ـــگاه از پیش آموزش گس  که کرد طی را روندي چنین نیز دانش

 تهداشــ دربر را ســیاســی و فرهنگی -اجتماعی پیامدهاي اقتصــادي و شــغلی موقیت برحســب

  است.
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  ایران در جدید متوسط طبقه شناختی جمعیت هايویژگی :1 جدول

 افراد کل  سال

 20 باالي

  سال

 و باال به 20

 داراي

 آموزش

 پیش

  دانشگاهی

 درصد

 باالي افراد

 سال 20

 داراي

 آموزش

 پیش

  دانشگاهی

 به سال 20

 و باال

 داراي

 مدرك

  دیپلم

 به سال 20

 و باال

 داراي

 مدرك

  لیسانس

 سال 20

 و باال به

 داراي

 مدرك

 فوق

  لیسانس

 به سال 20

 و باال

 داراي

 مدرك

  دکتري

1355  1509860  282848  1,84  73749  147999  28946  25129  

1365  21778791  587894  2,70  244377  246555  41675  37190  

1375  29214396  1500807  5,14  589556  756562  91352  63296  

1385  44087392  4330850  9,82  1436390  2491296  336467  62844  

1390  50980848  6361291  12,48  1903548  3786153  577260  93612  

  13)1390،1385،1375،1365ایران( آمار مرکز منبع:

 24 متوســـط هطبق درآمد انقالب، وقوع زمان در دهدمی نشـــان هاداده نیز درآمد نظر از

صد سامانی شد.می شامل را کشور جمعیت کل در سی ناب صادي و سیا  تا بانقال از پس اقت

 هايهمولف شـــد. زمینه این در تدریجی رکود همزمان و نوســـان به منجر 1980 دهه پایان

عددي ندازه در تغییر دروقوع مت مد ا قه این درآ ند موثر طب یان این در که بود  ایگزینیج م

عداد قه این افراد از زیادي ت ـــط طب مت رکود نیز و انقالبی کادر توس فت قی  ینترمهم از ن

سط طبقه درآمد اندازه در تغییر عوامل ست. بوده دوره این در متو ست یلدل همین به ا  که ا

سختی ،1367 سال در طبقه این درآمد صد 15 به ب شور جمعیت درآمد کل در سید.می ک  ر

ــازي هايطرح ــمی دوره در جنگ از پس بازس ــنجانی هاش ــد به منجر رفس  طبقه درآمد رش

سطه به عمدتا– خاتمی دوره در سپس و شد مذکور صادي، ثباتی بی کاهش وا  ایشافز اقت

ــی-اقتصــادي محیط و اقتصــادي رشــد  ســریعی افزایش متوســط بقهط براي مناســب ســیاس

  ).Farzanegan et al,2017:8-11یافت(

  جدید متوسط طبقه با هشتم و هفتم يهادولت رابطه-5

 دهه در ژهیو به تیجمع رشــد علت به جدید متوســط طبقه ،یاســالم يجمهور دوره در

 در کشور، سرتاسر در یعال آموزش مراکز توسعه و يسوادآموز گسترش زین و انقالب اول

                                                      
13 -https://www.amar.org.ir/.  
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 مختلفی و پیچیده روابط حال عین در و است هداشت يریگچشم رشد يپهلو دوره با سهیمقا

 يهادولت اینکه گرفتن نظر در با ).422 :1377(دیگار، اســـت داشـــته مختلف يهادولت با

 پیش اینجا در که اساسی سئوال اند داشته نفت به وابستگی انقالب، از پس ایران در فمختل

ـــت این آیدمی ـــتم) و هفتم يهادولت اینجا (در دولت با طبقه این رابطه که اس  چگونه هش

 آن رابطه و متوسط طبقه خصوص در اندیشمندان مختلف نظریات که همانطور است؟ بوده

ـــی با ـــط طبقه و دولت رابطه توانمی دهدیم نشـــان خواهی دموکراس  در را جدید متوس

 سئوال به پاسخ اساس براین کرد. بررسی سیاسی اقتصادي، فرهنگی، مختلف هايشاخص

   است. رابطه این در مختلف هايمولفه تجزیه نیازمند مذکور

  فرهنگی بعد در جدید متوسط طبقه و دولت رابطه 5-1

سط طبقه سجم هماهنگ، هویتی ،خودآگاهی نظر از جدید متو  از و ندارد یکپارچه و من

 متفاوت الگویی و زندگی سبک خواست با طبقه این است. شده تشکیل گوناگون قشرهاي

شی آگاهی و کاتالیزوري نقش با سانه بخ صی نوع اجتماعی هاير سی فرهنگ از خا  را سیا

ستجو سی فرهنگ از و گیردمی شکل مدنی نهادهاي با تعامل در که کندمی ج  به تبعی سیا

  ).132 :1394کند(رجبی،می گذر مشارکتی سیاسی فرهنگ

 است. سیاسی فرهنگ نوع جدید، متوسط طبقه و دولت رابطه مهم هايشاخصه از یکی

 تبعی سیاسی فرهنگ دتوانمی حامی گروههاي میان در آن توزیع و نفتی درآمدهاي بر تکیه

 خود تسلط هايپایه تداوم و تحکیم براي تیرران دولت کند. تقویت مشارکتی نوع جاي به را

عه بر ند جام یازم ید ن نگ بازتول ـــی فره یاس ـــ  همچون آن هايویژگی ترویج و تبعی س

تدارگرایی لت منظور، این تامین براي اســــت. پروري حامی و اق  عامالن و هاابزار از دو

ـــی نظام مانند گوناگون  براي یجمع هايرســـانه و دولتی فرهنگی مراکز عمومی، آموزش

ــی پذیري جامعه ــیاس ــی فرهنگ القاي و س ــیاس  توزیع با رانتیر دولت گیرد.می بهره تبعی س

ـــخاص بین رانت  با کند.می پا و دســـت خود براي حامیانی خاص، گروههاي و بانفوذ اش

ــتم و هفتم يهادولت در اینحال ــد. مواجه وقفه با چرخه این هش ــی در ش  دولت رابطه بررس

 يپیروز از پس خاتمی بود. سیاسی فرهنگ این تنوع شاهد توانمی متوسط طبقه با خاتمی

 يظرفیتها يســـاز فعال شـــعار با 1376 خرداد دوم در يجمهور ریاســـت انتخابات در

 در ســیاســی توســعه و مدنی ينهادمند تقویت يبرا تالش و اســاســی قانون دموکراتیک

سی قانون چارچوب سا صه به پا ا شت. عر شارکت بر تأکید گذا سط هطبق م  در جدید متو
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ـــابت يهاسیاست از یکی گوناگون، هايعرصه  از که آنچه است. بوده اصالحات دولت ثـ

 هايصحنه در مشارکت به مردم تشویق« که دهدمی نشان شودمی استخراج گوناگون اسناد

ـــردن فراهم« ،»انقالبی و سیاسی فرهنگی، گوناگون ـــینه کـ ـــوانان مشارکت هايزمـ  در جـ

 و تقویت« و »کشور مدیریتی و اقتصادي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، وناگونگ هايعرصه

سعه شارکت تو شکالت رفع و زنان م  زمـــــره در »راه این سر بر موجود هايمحدودیت و م

یاســــت ـــ عه راهبردي يهاس ته قرار جام کت« حق به دیگري موارد در و گرف  در مشــــار

 در شـــدن انـــتخاب و انـــتخابات در شرکت حق« ،»مدیریت و قانونگذاري گذاري،سیاست

شارکت گوناگون، شوراهاي یا مجلس صدي و دولتی هايریزيبرنامه در م  هايمدیریت ت

شارکت« به ترمهم همه از و »عالی سی هايارزش از یـــــکی عنوان به سیاسی م ســـــا  نظام ا

 کنار در دوره این در که گرددمی مالحظه ترتیب بدین است. شده اشاره »اسالمی جمهوري

 مشخص يهاسیاست عمومی، مشارکت موضوع به نسبت دولت فـراگیر و عـمومی رهیافت

شارکت یافتن بهبود درباره آشکاري و سی م ضع سیا ست شده و ست این تجلی .ا  را هاسیا

 درباره اصالحات دولت گذاريسیاست رهیافت .کرد مشاهده نهادسازي سطح در توانمی

ـکردي پایه بر سیاسی توسعه نهادي سطح ـجابی، روی  بود. گرفته شکل حمایتی و تأسیسی ای

سناد دوره دراین ضوع این اهمیت بیانگر که شودمی یافت متعددي ا ــــو ــــراي مـ  دولت بـ

ـــصوص در تأسیسی يهاسیاست جمله مثال،از براي است. بوده اصالحات ـــزاب خـ  و احـ

 به سیاسی هايتـــشکل دیـــگر و باحزا تأسیس حق« اعطاي به توانمی سیاسی هايتـــشکل

ـــکل قانونگرایی و رقابت مشـــارکت، بنیانهاي تقویت« و 14»زنان  براي کرد. اشـــاره »هاتش

ـــشکل چنین درباره دولت این حمایتی يهاسیاست جستجوي  از مواردي به توانمی هاییتـ

ــالی حمایت جمله ــت و مـ ــه یارانه پرداخـ ــزاب بـ ــروههاي و احـ  لیتفعا قانون مشمول گـ

 و احزاب به یارانه پرداخت مثال، بـراي داد. ارجـاع سیاسی هايانجمن و هاجمعیت احزاب،

شمول(ماده گروههاي  در دولت اقدامات جمله از گروهی هايفعالیت تقویت منظور به )2 م

صـــــالحات دولت این، بر عالوه .است مشارکتی سیاسی فرهنگ تقویت زمینه  پایه بـــــر ا

 کرده اتخاذ غیردولتی هايسازمان با مواجهه در مدونی و جامع رهیافت خود، زمانه شرایط

                                                      
ـالی انقالب فرهنگی در جل - 14 ـقوق و مسئولیت 31/6/1383سه مصوبات شوراي ع ـنشور ح زنان در  هاي (م

 )جمهوري اسالمی ایـران نظام



  ج.ا.ایران.در دیرابطه دولت و طبقه متوسط جد یبررس                                              92

ـــدوین به اساس برهمین و بود ـــیاست تـ ـــد اقدام 15هایی سـ  را خود هاآن اساس بر که ورزیـ

ـه ساخت موظف ـی در ک ـراي ط ـرنامه اج ـوسعه، هايب ـه را مردم« ت  تشویق خوداتکایی ب

 به کمک طریق از اجتماعی ،فرهنگی مراکز مدیریت در را هاآن همکاري و کرده وترغیب

شکل تقویت و گیري شکل ستیابی براي».کند جلب مردمی داوطلبانه هايت  هدف، این یه د

 و هامؤسسه فعالیت و تأسیس به مربوط مقررات تـــــا شد قوانین در بازنگري به ملزم دولت

ـــکل و هانهاد ـــهی را غیردولتی هايتش  دولت براي غیردولتی نهادهاي اهمیت .نماید لتس

صالحات شکیل به موظف را خود زیرمجموعه هايسازمان گاهی که بود حد بدان ا  چنین ت

ـــرد.در صادر مجوز هاآن براي و نموده نهادهایی ـــانون کـ  اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قـ

 هايسازمان درباره حمایتی يهاسیاست تنظیم به موظف مجریه قوه نیز فرهنگی و اجتماعی

ـیردولتی ـود.در شده غ ـرح تدوین« به توانمی خصوص این ب ـامع ط  نظارت و مشارکت ج

 گسترش امکان کردن فراهم و کشور پایدار توسعه در غیردولتی هايسازمان و هانهاد مردم،

 فصل در ،همچنین کرد. اشاره »تشویقی يهاسیاست اعمال با مدنی، نهادهاي کیفی و کمی

ـوسعه چهارم برنامه دهم ـنیت (فصل ت ـکی که گردید ذکر ملی) ام  مجریه قوه وظـایف از ی

 نهادهاي تقویت جهت الزم سازوکارهاي تهیه اجتماعی، انضباط و عمومی امنیت ارتقاء در«

شور در مدنی ست ک سعه، چهارم برنامه قانون»(ا  چنین تدوین عالرغم و اینحال با .)1383تو

طه ی،قوانین ـــ لت بودن رانتیري بواس ماعی قراردادي(قرارداد چنین چارچوب در و دو  اجت

 هاان به میانجی بصــورت دولت که مزایایی کســب خاطر به اجتماعی عمده نیروهاي نفتی)،

 به نســـت منفی نگرشـــی و کنندمی پرهیز ســـیاســـت مقوله در شـــدن درگیر از کندمی ارائه

 نوعی به و نیســتند مند قاعده فعالیت به قادر هانیرو این شــود.می ایجاد نیز اجتماعی نیروهاي

ـــتقالل هانیرو این کنند.می عادت رانتیري روانی ذهنیت  در و ندارند دولت از چندانی اس

ـــتند موقعیتی ـــازمانی هايمهارت که نیس  این بگذارند. نمایش به خود از توجهی خور در س

 معدنی منابع صدور به متکی کشورهاي در اجتماعی عمده نیروهاي درباره غیرتاریخی تلقی

                                                      
شوراي عالی انقالب فرهنگی - 15 صوبه  ست)، 25/12/1377( م سیا سوم (اهداف و  هاي کلی فرهنگی برنامه 

ــعه ــور)؛ توس ــوراي کش ــوبه ش ــکل11/2/1378عالی اداري، مص ــیس تش ــدور مجوز تأس هاي (طرح نحوه ص

(تأمین اعـتبار و پرداخـت یارانه به 28/3/1384و  21/6/1383در جلسات  وزیران مصوبات هیأت غیردولتی)؛

و قانون برنامه  هاي غیردولتی)نامه اجرایی تأســیس و فعالیت تشــکل(آیین8/5/1384غیردولتی)، هايســازمان

  11/6/1383ج.ا.ا، اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی وسعهچهارم ت
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 گرفته بکار هاکشور این مختلف هايحوزه در تحوالت بینی پیش در مهم عنصري عنوان به

 در اجتماعی عمده گروه بارزترین جدید متوسط طبقه ).Ross&Mickel,2003:84شود(می

ــتم و هفتم يهادولت ــتتوانمی که بوده هش ــت س ــیاس ــد با و دده قرار تاثیر تحت را س  رش

 هم رانتیري ذهنیت و رفتار اما دهد ترویج را مشــارکتی ســیاســی فرهنگ جامعه، در آگاهی

سبه با و شده واقع موثر طبقه این در صت،-هزنینه محا صدد فر  باالترین و هزینه کمترین در

   است. شده اقتدارگرایانه سیاسی فرهنگ بازتولید باعث ذهنیت و رفتار برآمد.این فرصت

  اقتصادي بعد 5-2

صه از یکی صادي هايشاخ سط طبقه و دولت رابطه به مربوط اقت  شدن فربه جدید، متو

 نفتی درآمدهاي به اتکا حقیقت در اســت. دولت هايهزینه کاهش آن مقابل در یا و دولت

 کنترل طریق این از و شودمی بوروکراسی شدن طویل و عریض و دولت شدن فربه به منجر

 دولت در بوروکراتیک روندهاي مطالعه با کند.می اعمال جدید طمتوســـ طبقه بر بیشـــتري

 رویکرد شودمی بیان وبري دولت بوروکراسی مورد در که آنگونه گفت توانمی اصالحات

 است(قادري بوده نزدیکتر اسیبوروکر هنجارهاي و قواعد با انطباق و همسویی به لتدو این

ساد شاخص گرفتن نظر در با دیگر عبارت به ).17 :1392میرزایی، و  يهادولت در اداري ف

 براي رتبه بهترین که -شفافیت المللی بین سازمان بندي رتبه در را 78 رتبه که هشتم و هفتم

 اصـــالحات دولت در که کرد عنوان توانمی ،کرد کســـب -باشـــدمی انقالب از پس ایران

ـــورت بوروکراتیک قواعد با تطابق ته ص ـــفیعیاســــت گرف  دولت .)4 :1389نوائی، و (ش

 راهبردي سند اولین که فـــرهنگی و اجتماعی اقـــتصادي، تـــوسعه سوم برنامه در اصالحات

ــده تدوین ــی خط با همســو اســت، دولت این ســوي از ش  تدوین به پیشــین، برنامه دو مش

 همین در و ورزید اقدام غیردولتی بخش به خود وظایف از بخشی انتقال جهت ییهاسیاست

 اداري دستگاه و بوروکراسی سازي روان جهت در هایی سیاست تدوین به داماق چارچوب

 خصوص این در اصالحات دولت عملیاتی اقدامات و هابرنامه ینترمهم جمله از کرد؛دولت

شکیالتی ساختارهاي در تحول برنامه« ،»دولت اندازه کـــــردن مـــــنطقی طرح«  و »دولت ت

   .است »داريا تحول و نوسازي مرکز ایجاد«

  سیاسی) طبقات(ابعاد از دولت استقالل 5-3

 بر دتوانمی بودن رانتیري که اسـت دیگري شـاخص اجتماعی طبقات از دولت اسـتقالل

 نفتی درآمدهاي به اتکا بگذارد. تاثیر سیاسی توسعه فرایند در جدید متوسط طبقه کنشگري
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 انکه از پس شود.می جدید متوسط طبقه بویژه و اجتماعی طبقات از دولت استقالل به منجر

 مانع اقتصــادي حوزه در و گرددمی گر مداخله و بزرگ نفتی، درآمدهاي واســطه به دولت

 یکی گذاشت. خواهد برجاي تاثیراتی بالطبع نیز سیاسی حوزه در شودمی اقتصادي آزادي

شکارترین از ستقالل پیامدها، این آ ست. اجتماعی طبقات و جامعه از دولت ا  رانتیر لتدو ا

ستگی میزان کمترین است نفت فروش از ناشی که اش درآمدي عمده منبع به باتوجه  را واب

 خویش جامعه به دولتی هر وابســتگی عمده منابع از یکی داشــت. خواهد را داخلی منابع به

ـــهروندان مالیات  هايبخش اقتصـــادي هايفعالیت بازتاب واقع در اســـت. جامعه آن ش

 به نیازي منبع، این صدور از درآمد کسب بخاطر دولت که است مالیات قالب در غیردولتی

 با را خود نظر مورد اقتصــاد و ندارد خصــوصــی بخش فعالیت توســعه آن دنبال به و مالیات

 تا که هنگامی هادرآمد این کند.می اداره نظر مورد هايبخش به موجود منبع هاتن تزریق

فت افزایش زیادي حد بل بخش و یا ـــکیل را ملی درآمد از وجهیت قا ـــتقالل داد تش  اس

 دولت و آورد فراهم را اجتماعی طبقات و مولد نیروهاي از دولت يهاســـیاســـت غیرعادي

 يهادولت مورد در ).238 :1384(امیدبخش، اســت زده خود حامی طبقه ســاخت به دســت

 دهدمی نشان اهآمار اینحال با دهدمی نشان را مثبتی روند اگرچه شاخص این هشتم و هفتم

 دوامی البته که اســت بوده درصــد 11میزان، باالترین در داخلی ناخالص تولید به آن نســبت

 است رسیده داخلی ناخالص تولید درصد 1/6 به 2012 سال در فرودهایی و فراز با و نداشته

 .)15 :1392میرزایی، و (قادرياست پائینی بسیار رقم یافته توسعه کشورهاي با مقایسه در که

 هشتم و هفتم يهادولت در مالیاتی درآمد بر حداقلی تکیه دهنده نشان زیر جدول هايداده

   است. نفتی درآمدهاي بر زیاد تکیه البته و

  

  GDP از درصدي عنوان به هشتم و هفتم يهادولت مالیاتی درآمد :2جدول
 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 سال

مالیاتی درآمد  11 3/9  1/9  3/6  3/6  5/5  9/5  

 Source: www.economywatch.com 

  

ـــخگویی عدم باعث نفت درآمد به اتکا ـــی مطالبات به دولت پاس ـــیاس ـــهروندان س  ش

 یا و گیري شکل مانع نفت درآمد به اتکا اساساً که است آن امر این دالیل از شود.یکیمی
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 پاسخگویی مطالبه تقدر که شودمی جدید متوسط طبقه گیري شکل افتادن تعویق به باعث

 مالحضه که همانطور اساس براین .)22 :1392میرزایی، و (قادريباشد داشته را حکومت از

 مستقل اجتماعی طبقات و جامعه از نفتی درآمدهاي به اتکا واسطه به رانتیر هادولت شودمی

ستند ستند.با خود شهروندان از مالیات گرفتن به نیاز زیرا ه  میان نیز شاخص همین اینحال نی

 روش براساس ترتیب این به است. متفاوت هادولت مابقی و خاتمی طلب اصالح يهادولت

 هاآن اختالف وجه به مقایســـه مورد دولت هر ســـتانی مالیات میزان در تفاوت میل اختالف

  شود.می مربوط نفتی درآمدهاي به اتکا یعنی

  2004 تا 1998 هشتم هفتم يهادولت پاسخگویی وضعیت :3جدول

  خاتمی محمد سید طلب اصالح دولت  دولت

  2004  2003  2002  2000  1998  سال

  -212/1  -320/1  -109/1  -944/0  -910/0  میزان

  15  10  17  20  20  رتبه

)www.worldbank.org 23 :1392میرزایی، و قادري(  

  

ـــخگویی میزان قیاسم ـــخگویی کمترین نیم) و دو (منفی-5/2 از حکومت پاس  تا پاس

 100 تا 0 از درصـــدي اســـت.رتیه ننوســـا در پاســـخگویی بیشـــترین نیم) و دو ت+(مثب5/2

 هاکشور میان در را پاسخگوترین صد رتبه و حکومت غیرپاسخگوترین صفر باشد.رتبهمی

 دولت پاســخگویی میزان که گرفت نتیجه توانمی فوق جدول اطالعات براســاس داراســت.

ــید ــعیت در خاتمی محمد س ــبتاً وض ــته ارقر مطلوبی نس ــطه امر این و داش ــازي بواس  آزادس

صادي صی تقویت و اقت صو ست. بوده سازي خ  اتکا میزان آید برمی جدول این از چنانچه ا

 خاتمی دولت که معنی بدین دارد. معکوسی نسبت دولت پاسخگویی و نفتی درآمدهاي به

  است. بوده پاسخگوتر نسبت به نفت درآمد به اتکا کمترین با

 جامعه از دولت استقالل دنبال به شود.می مدنی جامعه رشد مانع نفتی يدرآمدها به اتکا

سط طبقه فقدان و سخگویی مطالبه توان که قدرتمند جدید متو شته را دولت از پا شد دا  و با

ـــخگو تبع به  را فعالی و قوي مدنی جامعه وجود انتظار توان نمی پس حکومت نبودن پاس

شکل و هاگروه فقدان یا وجود مدنی جامعه ضعف و قوت شاخص تحقیق این در داشت.  ت

سانه ها، صی هاير صو ست.مقیاس آزاد مطبوعات و خ  آزاد مطبوعات میزان به دهی نمره ا
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 صفر از ان از قبل يهاسال براي مقیاس این است. 142 تا -10 از 2012 تا 2011 يهاسال در

ــت. بوده 15/115 تا ــو رتبه اس ــعیت بیانگر رهرکش ــبت ان تمطبوعا آزادي وض  179 به نس

ـــور ـــت. جهان در دیگر کش ـــترین داراي ترتیب به 179 و 1 رتبه که ترتیب این به اس  و بیش

  .)17 :1392میرزایی، و (قادريهستند مطبوعات آزادي میزان کمترین

 بتوانند دولت از استقالل واسطه به که خصوصی شنیداري و دیداري هايرسانه ایران در

 از را خود هايهزینه چون و بوده دولتی همگی هارســـانه ارند.ند وجود باشـــند دولت منتقد

 مدنی جامعه سخنگوي توانند نمی و هستند آن به وابسته نتیجه در کنندمی تامین دولتی منابع

 ايهلفاصــ در اتینشــر کمی و عددي رشــد خاتمی دوره در ).91 :1383باشــند(گودوین،

ـــمگ راتیییتغ با حال نیع در کوتاه، ـــار وهنح در ریچش  خبرها، مطالب، از ها، روزنامه انتش

 با .بود همراه ییآرا صفحه و کاتوریکار عکس، به شتریب توجه تا گرفته هاگزارش و مقاالت

شن آنچه اینحال ست رو ست خود بودن، رانتیري پایه بر دولت ا  نزده مطبوعات توقیف به د

 نهادهایی عملکرد به مربوط بلکه دولت نقش واسطه به نه دوره این در ایران پائین رتبه و بود

   شوند. نمی محسوب دولت قدرت زیرمجموعه که است

  2005-2002 يهاسال میانه در مطبوعات آزادي وضعیت :4جدول

  رتبه  مطبوعات آزادي  سال

2002  48,25  122  

2003  89,33  160  

2004  78,30  158  

Source: www.freedomhouse.com 

  

 گروههاي تشـــکیل مانع رانتی يهادولت ســـاختار دهدمی نشـــان فوق جدول هايداده

 هاعرصه همه در و بوده بزرگ آنقدر رانتیر دولت زیرا شودمی هاآن کارایی و مستقل مدنی

 مانع طریق این از و کندمی مصادره خود نفع به را مدنی نهادهاي وظایف که یابدمی حضور

 با توانست نفتی درآمدهاي از استفاده با رانتیر دولت حقیقت در شود.می هاآن گیري شکل

ــازي ــهیالت و امتیاز دادن و ظاهري نوس ــکل از مانع مالیاتی تس ــتقل هايتش  یا دولت از مس

ــکل ــی هايتش ــط طبقه از منبعث اعتراض ــود جدید متوس  در را خود طرفداران همزمان و ش

 ســیاســت براســاس کند. ســازماندهی مســتقل شــبه گروههاي یا دولتی ســاالري دیوان قالب

ـــازي ویترین  و مدنی نهادهاي احزاب، قبیل از مدنی جامعه اجزاي همه رانتیر، دولت در س
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 پاسخگویی، براي الزم کارکرد اما دارند وجود نمایشی شکل به دولت از مستقل هايتشکل

ـــفافیت ـــهروندان میان رانت توزیع ندارند. را قدرت نهادهاي بر نظارت و ش ـــکیل و ش  تش

 از بعد این دیگر هايجلوه از آنها، حمایت جلب براي "انقالبی داماتاق شــیفته گروههاي"

 دولت پروري حامی ســیاســت نتیجه هاگروه این ).14-17 :1394اســت(دارابی، رانتیر دولت

ست شورهایی چنین در قدرت و درآمد توزیع تا شودمی موجب که ا  گروههاي سود به ک

صالحات دولت سیاست شد گفته که همانطور اما شود. نابرابر دولت حامی  از حمایت در ا

  بود. شده گذاشته بنا جامعه از برآمده غیرحکومتی هايسازمان و احزاب

  گیري نتیجه و بندي جمع

ـــط طبقه ـــالمی انقالب از پس متوس ـــت دوران در بویژه و اس ـــمی جمهوري ریاس  هاش

 ریاست اما کرد. پیدا نسبی گسترش بازسازي به معطوف يهاسیاست از منبعث و رفسنجانی

 رابطه حقیقت بود.در طبقه این رشـــد فزاینده روند با همزمان خاتمی محمد ســـید جمهوري

 طرف یک از که ترتیب بدین اســت. بوده ســویه دو رابطه یک متوســط طبقه با دولت این

صالحات دولت سته برآیند ا سط طبقه هايخوا  از و است بوده هاآن راي نتیجه و جدید متو

ـــتــاي در تـا کرده تالش رانتیري ویژگی بودن دارا عالرغم ولـتد این دیگر، طرف  راس

 تاثیرگذار نهایت در دولت رانتیري ساخت اگرچه کند حرکت هاآن هايارزش و هاخواسته

 از پس و پیش يهادولت ســایر مانند اصــالحات دولت درحالیکه ترتیب این به اســت. بوده

 به آن يهاســیاســت بود داشــته آن از لحاصــ درآمدهاي و نفت به زیادي وابســتگی انقالب

 مالحظه بود. شده متمرکز سیاسی توسعه بر ویترینی احزاب تشکیل یا و پروري حامی جاي

صه سط طبقه و رانت رابطه مختلف هايشاخ  و احزاب تقویت همچون، هایی مولفه در متو

 پاسخگویی نی،مد جامعه تقویت فساد، با مبارزه جامعه، از برآمده و غیرحکومتی سازمانهاي

ـــان مدنی هايآزادي و ـــودمی مربوط دولت به که جایی تا دهدمی نش  به نفتی هايرانت ش

 مورد متوسـط طبقه هايارزش راسـتاي در جامعه از گرفتن فاصـله و دولت کردن فربه جاي

 متوسط طبقه با آن رابطه تا شد باعث دولت رانتیري ساخت اینحال با اند. گرفته قرار استفاده

 يهادولت دوره در اگرچه کلی دیگر عبارت به شــود. بازتولید گذشــته هايقالب در یدجد

ــتم و هفتم ــعه ایران در هش ــهري، جمعیت توس ــگاهی مهاجرتی، ش  میزان رفتن باالتر و دانش

 صـورت اسـت بوده جدید متوسـط طبقه رشـد کمی هايشـاخصـه خود ...که و تحصـیالت

 کاهش باعث اقتصادي و اجتماعی هايساخت یرسا بر دولتی ساخت سلطه ولی است گرفته
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 که است شده اجتماعی و سیاسی هايجریان در طبقه این تاثیرگذاري قدرت و کیفی رشد

 همچنین است. شده دولت این در طبقه این سیاسی انفعال و بیشتر هرچه خودبیگانگی باعث

 ...به و هادانشگاه سینمدر انجمن اسالمی، هايانجمن مثال طبقه این از هایی بخش وابستگی

 در تعارضــی شــاهد توانمی اســاس براین اســت. کاســته طبقه این ســیاســی انســجام از دولت

 شــاهد ســو یک از که معنی بدین بود دوره این در جدید متوســط طبقه وضــعیت خصــوص

 و شــهري زندگی ســبک تحصــیالت، و مهاجرتی و شــهري توســعه با طبقه این کمی رشــد

 کاهش شــاهد طبقه این نماینده احراب ضــعف دلیل به دیگر ســوي زا و بود دولتی مشــاغل

  .باشیممی آن اثرگذاري کاهش و سیاسی مشارکت
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  :مآخذ و منابع

 متوسط طبقه در سیاسی مشارکت بررسی )،1396حسن( نیکی، آب -

 بیست شماره ،نظري سیاست پژوهش دوفصلنامه ایران، جامعه

 .58-83 یکم، و

 سیاسی شناسی جامعه بر درآمدي )،1385علیرضا( ازغندي، -
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