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چكیده
جمعیت ده سال به باالی جامعهی ما در طول سالهای دههی  1330تاکنون نزدیک به پنج برابرر
شده؛ در همین مدت تعداد شاغالن کشور کمتر از سه و نیم برابر شرده اسرت نسرتت جمعیرت
شاغل به جمعیت ده سال به باالی کشور شاخص دیگری است که هرچه به عدد یک نزدیرکترر
شود ،نشانگر سالمت ساختار اقتصادی جامعه است ،و برعکس این مقیاس در فاصله سرالهرای
 1335الی  1355هرچه بیشتر از عدد «یک» دور شد و از  0/46به  0/33تنزل یافت این شاخص
در فاصله سالهای  1355تا  1390با فراز و فرود مواجه شد؛ اما در نهایرت برا کمری کراه

بره

 0/32رسید شکاف عظیم ،درازمدت و تا حردی فزاینرده میران افرراد شراغل و شراغالن برالقوه،
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میشدند و در مقابل طتقهی خردهبورژوازی تحلیل میرفت ولی روند امور برخالف انتظار پی
رفرت در جوامرع پیشرفته نیز روند عمرومی در طرول زمران بره سرمت کراه

تعرداد طتقرهی

سرمایهدار و طتقهی کارگر بوده است؛ اما جوامع مذکور با استفاده از انقالب فننورانره ،عقالیری
کردن هرچه بیشتر سازمان کار و باال بردن بازدهی نیروی کار بره تردریج برا براال برردن رفراه در
جامعه به این جایگاه ارتقا یافتهاند اما جامعه ما عمدتاً به ستب وجود درنمدهای نفتی و تکیه برر
کاالهای وارداتی ،با نهنگی سریع به قعر چنین مرتتهای سقوط کرده است قشر مهمی از طتقرهی
خردهبورژوازی ،بزرگترین طتقهی جامعه ما ،غیر مولد بوده و مشغول رتق و فتق توزیع کاالهرای
مصرفی وارداتی است وضعیتی که با قشر مهم دیگر این طتقه ،قشر خردهبورژوای تولید کننرده،
در تضاد است شکلگیری و قوامیابی قشرر سررمایهدار رانتری ،معضرل دیگرر نظرام طتقراتی در
جامعهی ماست در این نوشته به دگرگونی ساختار طتقاتی جامعهمان و قشربندی درونی طتقرات
نن در فاصلهی سالهای  1335تا  1390پرداخته شده تا الگوی تحول طتقات و نسیبهای مزمن
نن مشخص شود
واژگان کلیدی :ساختار طتقاتی ،طتقهی سرمایهدار ،طتقهی کارگر ،طتقهی خردهبرورژوا ،طتقرهی
متوسط

مقدمه
انسان از بدو شناخت خود ،دارای غرایز ،نیازها و امیال فزایندهای بود کره بررنوردن ننهرا
وابسته به رجوع او به دنیای بیرون از خودش ،طتیعت و انسانهرای دیگرر برود بنرابراین
انسان برای بهرهگیری از طتیعت و رفع نیازهای

مجترور بره برقرراری ارتتراط برا دیگرر

انسانها گشت؛ بر ایرن اسراس ،مناسرتات اجتمراعی و حیرات اجتمراعی شرکل گرفرت
مناستات اجتماعی ضرورتاً نوعی تقسیم کار را به وجود نورد
نحوهی تقسیم کار در طول زمان ثابت نماند و متتنی براساس معیارهرایی چرون وضرعیت
سن یا جنس ،توان فیزیکی یا زور ،خویشاوندی ،قومگرایی ،استعداد ،قرانون ،و متحرول
گشت بر اساس نوع تقسیم کار ،گروههای مختلرف اجتمراعی شرکل گرفتنرد طتقرههای
اجتماعی یکی از این گروهها هستند که در میان گروههای اجتماعی شکل گرفته از تقسیم
کار اجتماعی ،پر اهمیت و ماندگار میباشند

تامپسون در بخ

مقدماتی کتاب خود با عنوان «برنمدن طتقه کارگر انگلریس» ،1طتقره را

به مثابهی جزئی از ساخت اجتماعی می بیند او بر فرنیندی بودن و تاریخی بودن طتقه ،و
این امر که این پدیده را در روابط میان انسانها میتوان شاهد بود ،تأکید میکند؛ پدیدهای
که ماهیت تاریخی دارد به نظر تامپسون طتقه برای انسرانهرایی تعریرف مریشررود کره
تاریرخ خودشان را زندگی میکنند او به تجربهی طتقراتیای تکیره مریکنرد کره حاصرل
روابط تولیدی است چنانچه به پیروی از تامپسون به ساختار طتقاتی جامعهمان از منظری
تاریخی و طتقاتی بنگریم ،مالحظه خواهیم کررد کره در طرول دهرههرای اخیرر ،سراختار
طتقهبندی اجتماعی جامعهی ما دگرگون شده است در برههی پی

از انقالب  ،1357برا

گشوده شدن راه برای اجرای اصالحات ارضی ،ساختار طتقاتی روستایی به هرم ریخرت
مناستات ارباب – رعیتی عمدتاً برچیرده شرد و طتقرهی زمریندار برزر

از مجموعرهی

طتقاتی کشور حذف گردید با روند صنعتی شدن ،مناستات سرمایهدارانه جران گرفرت و
طتیعتاً زمینههای تقویت طتقههای اصلی این نظام ،طتقرهی سررمایهدار و طتقرهی کرارگر،
فراهم شد و در مقابل شرایط برای طتقهی خردهبورژوازی محدود گشت با وقوع انقالب
در سال  ،1357مناستات سرمایهدارانه تضعیف شد و اقتصاد خردهکاالیی پر و بال گرفرت
بنابراین طتقات اصلی نظام سرمایهداری تحلیل رفتند و در برابر طتقهی خردهبورژوا قروام
یافت از سالهای پایانی دههی  1360و با پایان جنر

تحمیلری ،ترالش مجرددی بررای

رشد انتاشت سرمایه و تقویت مناستات سرمایهدارانه نغاز گردید که روند نن تا کنرون برا
حرکتی زیگزاگی ادامه یافته است؛ وضعیتی که بره شرکلی محردود گراه موجرب تقویرت
طتقههای اصلی این نظام و در مواردی منجر به تضعیف نن شده است
بنا به ادیتی واژه طتقه در اواخر قرن هیجدهم در زبانهای اروپائی رایج گشرت «در قررن
نوزدهم مفهوم طتقه بتدریج رن

معینی بخود گرفت در نثرار ریکراردو ،سرنسریمون و

فوریه و باالخره مارکس و انگلس نشکارا اصیالح طتقه بکار رفته است» (ادیتری:1354 ،
 )162به لحاظ نظری ،در فاصله زمانی میان قرن نوزدهم ترا کنرون رویکردهرای مختلفری
نستت به امر طتقه شکل گرفت که عمدتاً برگرفته از نراء کسانی چرون مرارکس ،وبرر ،و
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سپس دیدگاه کارکردگرایی بود شاید مارکس اولین نظریهپردازی باشد که به طور منسجم
ساختار طتقهبندی اجتماعی را در قالب ساختار طتقاتی ،بهخصوص در نظام سررمایهداری
فرمولبندی کرد نظریه طتقاتی مارکس به مقوله «ارزش اضافی» ،مالکیت وسایل تولید ،و
رابیه مزدوَری و بهرهکشیِ ایجاد شده به ستب این مالکیرت متتنری اسرت بردین ترتیرب
مارکس نابرابریهای عینی اقتصرادی نهادمنرد شرده در جامعره را در نظرر میگیررد و نره
برداشتهای ذهنی گروههای اجتماعی فعال در نن را «طتقه (در نظر مارکس) به باورهایی
که مردم درباره موقعیت خود دارند اشاره نمیکند ،بلکه به شرایط عینی که اجازه میدهرد
بعضیها بیشتر از دیگران به پاداشهای مادی دسترسری داشرته باشرند اطرال میگرردد»
(گیدنز )244 :1385 ،گورویچ تعریف نستتاً جامعی از طتقات اجتماعی ارائه میدهرد کره
مرزهای نن را با سایر گروهبندیهای اجتماعی نشان داده و در عینحرال وجروه مختلرف
قشربندی درونی نن را بیان میکنرد «طتقرات اجتمراعی از گروهبنردیهای خراص بسریار
وسیعاند که به عنوان جهان بزرگی مرکرب از گروهبنردیهای فرعری از وحردتی خراص
برخوردار هستند که متتنی است بر فراکارکردی بودن ،مقاومت در برابر نفوذ جامعره کرل،
ناهمگرایی اساسی با یکدیگر ،و ساختپذیری شدید مشتمل بر نگاهی جمعری متفرو و
نثار فرهنگی ویژه؛ این نوع گروهبندیها ،کره فقرط در جوامرع کرل صرنعتی شردهای کره
الگوهای تکنیکی و وظایف اقتصادی تکامرل یافترهای دارنرد پدیرد مرینینرد ،عرالوه برر
مشخصات قتلی واجد ویژگیهای ذیل نیز میباشند :طتقات اجتمراعی گرروه بنردیهرای
پدیدهای ،گشاده ،دورادور ،و از نوع تقسیمی پایدارند که فاقد سرازمان بروده ،فقرط دارای
اجتار مشروط میباشند» (گورویچ )235 :1358 ،گرورویچ در جرای دیگرر ویژگریهرای
طتقات اجتماعی از سایر گروههای اجتماعی را فرمولبندی کرد «به نظر ما ،برای تفکیرک
طتقات از دیگر گروهبندیهای اجتماعی ،ش

خصلت اساسی وجود دارد کره عتارتنرد از:

فراکارکردی بودن طتقات ،ناهمگرایی کامل ننها نستت به هم ،مقاوم برودن ننهرا در برابرر
جامعه کل ،گرای

ننها به ساخت پذیری شدید (غیر از سازمان) ،و باالخره خصلت ننهرا

به عنوان گروهبندیهای پدیدهای و دورادور» (گورویچ )208 :1358 ،تامپسرون 1در بخر
1- Thompson E.P

مقدماتی کتاب پرنوازه خود تحت عنوان «برنمدن طتقه کارگر انگلیس» ،1طتقه را به مثابره
جزئی از ساخت اجتماعی میبینرد او بر فرنینردی بودن و تاریخرری برودن طتقره تأکیرد
میورزد ،و معتقد است که این پدیده را تنها میتوان در روابرط میران انسرانهرا جسرتجو
کرد از نظر تامپسون طتقه ماهیتی تاریخی دارد و برای انسانهایی تعریرف مریشرود کره
تاریخ خودشان را زندگی میکنند «من با مفهوم طتقه یک پدیده تاریخی را درک میکرنم،
که تعدادی رویدادهای ظاهراً نامرتتط و جدا از هم را در هم مریتَنَرد؛ هرم در مراده خرام
تجربی و هم در نگاهی تأکید میکنم که این یک پدیده تاریخی است من طتقه را نره بره
مثابه یک ساخت ،2و نه حتی به مثابه یک مقوله ،3بلکه به مثابه چیزی که در حقیقرت رخ
میدهد و میتوان رخ دادن نن را در روابط انسانی نشان داد میبینم بهعالوه پنداشرت از
طتقه مستلزم پنداشت روابط تاریخی است طتقه ،مانند هر رابیه دیگری ،دارای سالسرتی
است که اگر برای تشریح ساختارش تالش کنیم نن را در یک لحظه ثابت نگره داریرم از
تحلیل میگریزد رابیه باید همواره در افراد واقعی و در متن واقعی تتلرور یابرد دیگرر
اینکه ،نمیتوان دو طتقه متمایز از هم داشت ،هر طتقه مستقل از دیگری ،و بعرد ایرن دو
طتقه را در ارتتاط با یکدیگر قرار داد عشق را نمیتوان بدون وجود عاشقان متصور شرد،
چیور که بدون وجود زمینداران و کارگران {نمیتوان وجود طتقه را متصور گردیرد.
طتقه برای انسانهایی تعریف میشود که تاریخ خودشان را زندگی میکنند ،و در نهایرت
این تنها تعریفشران اسرت » ( )Thompson, 1963: 9 – 14نراء تامپسرون بررای درک
چیستی طتقه کمک بزرگی است بر طتق تامپسون گروههرای اجتمراعی شرکل گرفتره در
طتقه را نتاید صرفاً براساس نوع رابیه اعضای نن با مالکیت وسایل تولیرد سرنجید؛ بلکره
توجه به روابط این طتقات با یکدیگر در بستر زمران اهمیرت دارد «جامعرهشناسرانی کره
ماشین زمان را متوقف کردهاند و با تالش فراوان وارد موتورخانره نن شردهانرد ترا نقر
طتقه را در سیر تاریخ پیدا کنند ،میگویند که نتوانستهاند جای طتقه را پیدا کنند التته ننها
درست میگویند ،چرا که طتقه اجتماعی یک بخ

از ماشین نیست بلکه طرز کار کرردن
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و حرکت نن است طتقه ،منافع این گروه و نن گروه نیست ،بلکه تضاد منافع است؛ گرما
و صدای غرس حرکت ماشین است طتقه ساخت نیست بلکه واقعه و حرکرت اسرت»
(تامپسون ،به نقل از نبراهامیان )5 :1387 ،معدل برهمین اساس میگویرد « :طتقرات بره
وسیله عوامل ساختاری و تاریخی مشخص میشوند طتقات موجودیتهایی ایستا نیستند
که یک بار و برای همیشه تثتیت شوند؛ همچنین به وسریله واقعیتهرای اقتصرادی عینری
نظیر رابیه اجتماعی تولید نیز کامأل معین نمیشوند » (معدل )33 :1382 ،گیدنز تعریفی
تلفیقرری از طتقرره ارائرره مرریدهررد کرره ترکیترری اسررت از تعریررف مارکسیسررتی ،وبررری ،و
کارکردگرایی از قشربندی اجتماعی «در استفاده از دورنمای ترکیتی وبری و مارکسیستی-
گیدنز استدالل میکند که سه حقو یا قدرت یا ظرفیت یعنی دارایی ،نموزش یا مهرارت
و نیروی کار یدی بنیان اصلی «ساختار طتقراتی سرهگانرهای» اسرت کره در تمرام جوامرع
سرمایهداری یافت میشود» (گرب )205 :1381 ،رایت ،1با اتخاذ نراء مارکس ،و اسرتفاده
از نظر وبر ،وضعیت طتقاتی جوامع نوین را تتیین کرده است رایت بهخصوص بخشی از
گروههای اجتماعی را تحت عنوان «جایگاههای منتاقض طتقاتی» میرح کرد کره در میران
دو طتقه اصلی میرح شده در نظر مارکس جای میگیرند؛ گروهی که در بررسری مسرائل
طتقاتی «طتقه متوسط» نامیده میشود رایت جایگاه طتقه خردهبورژوازی را نیرز در نظرام
سرمایهداری نوین تتیین میکند او محور اولیه شرکلگیرری طتقرات را در مالکیرت ابرزار
فعالیت اقتصادی و مالکیت نیروی کار میبینرد کره شرکل دهنرده دو طتقره سررمایهدار و
کارگر می شود از نظر رایت محور دومی نیز وجود دارد که بر متنای نن دو طتقه کارگر و
خردهبورژوا شکل میگیرد «محور دوم متمایز کننده طتقاتی در میران اسرتخدام شروندگان
بر مالکیت تخصصها و مهرارتهرا اتکرا دارد مسرتخدمینی کره دارای سریوحی براال از
مهارت /تخصص هستنرد به طور بالقروه در موقعیت ممترازی از روابرط اسرتثماری قررار
میگیرند

دارا بودن تخصصهرا و مهرارتهرا موقعیرت ویرژهای را در روابرط طتقراتی

مشخص میسازد که به استخدام شوندگان قدرت خاصی را در بازارهای کار اعیا میکند
که موجب بدست نوردن رانت مهارتی میشود همان «سرمایه نمادین» و ستک زنردگی
1- Wright, Erik Olin

متمایزی که بوردیو میرح میکند» )(Wright, 2004: 18 – 19

در این نوشتره به طتقات فارغ از عالئق و معیارهرای ارزشری نن پرداختره شرده و بررای
دستهبندی گروههای اجتماعی به طتقرات مختلرف از معیارهرای تامپسرون ،رویکردهرای
رایت ،و نراء تلفیقی گیدنز بهره گرفته شده است براین اساس ،سرمایهدار کسی است که
فرد یا افرادی را برای بهکرار درنمردن سررمایهی خرود بره اسرتخدام مریگیررد ،برر کرار
مستخدمان خود نظارت و کنترل دارد و درنمدش حاصل کار فکرری و جسرمی خرودش
نیست؛ بلکه ناشی از سرمایهی اوست که در نتیجه نوعی انتاشت حاصل شده است بدین
معنا یک کارخانهدار تا جایی که درنمدش عمدتاً ناشی از سرمایهی اوست ،یک سررمایه-
دار است و درحدی که دریافتهای

برگرفته از کار اوست ،یک کارگر است کارگر کسری

است که برای کسب درنمد و گذران زندگی چارهای جز فروختن نیروی کار خود نردارد،
بنابراین به استخدام دیگری در مینید او کنترلی بر کار و محصول نن نردارد و درنمردش
از فروش کارش حاصل میشود؛ این کار میتواند جسرمی یرا ذهنری باشرد بردین معنرا
مخترع ،معلم ،پزشک ،وکیل و تا جایی که درنمدشان حاصل تالش خودشان باشد و بر
کار دیگران کنترل نداشته باشند ،کارگر محسوب میشوند 1التته گروههای شغلی مختلف
اجتماعی ،ارزش افزودههای غیرهمسانی ایجاد میکنند و بنرابراین سرهمهرای متفراوتی از
محصول کار را به خود اختصاص میدهند اما کارگر بودن یا نتودن صرفاً به میزان درنمد
نیست؛ بلکه به نحوهی رابیه با دیگر گروههای اجتماعی فعال در تقسیم کار اجتمراعی و
نوع رابیه با سرمایه (ابزار فعالیت اقتصادی) و تحت سلیه بودن نن مرتتط است نحوه و
درجهی این انقیاد متفاوت است و افرراد به میزان متفاوتی مورد استثمار سرمایه قرار می-
گیرند اعضای طتقهی متوسط را گروه شاغالنی از مردیران ،صراحتان تجربره و مهرارت،
مجریان رده باال ،متخصصان و تشکیل میدهد کره بره سرتب نداشرتن سررمایه و ابرزار
فعالیت اقتصادی در استخدام دیگری (سرمایهدار) در مرینینرد؛ امرا در عرینحرال ،چرون

 -1الیته در عالم واقع این وضعیت کمتر رخ میدهد معموالً این گروههای اجتماعی یا خود اشتغالند که به طتقهی
خردهبورژواز تعلق می گیرند و یا به نمایندگی از طرف صاحتان وسایل فعالیت اقتصادی ،افرادی را تحت کنترل و
نظارت در مینورند که در اینصورت در میان طتقهی متوسط جای میگیرند

دارای مهارت و تخصص هستند ،از نوعی استقالل نستی بهررهمندنرد و بره نماینردگی از
طرف کارفرما قادر میشوند ،بر کار برخی دیگر (کارگران) کنترل و نظارت داشته باشرند
خردهبورژوا کارکن مستقلی است که حداقلی از ابزار فعالیت اقتصرادی را دارا مریباشرد؛
بهطوریکه میتواند با وسایل تولید متعلق به خود کار کند خردهبورژوا به استخدام کسی
در نمینید و فردی را به کار نمی گمارد ،مگر بسیار محدود و عمدتاً ازنزدیکران خرود برا
عنوان کارکن فامیلی بدون مزد خردهبرورژوا حاصرل کرارش را مریفروشرد و نره ماننرد
کارگران نیروی کارش را
در این نوشته برای مشخص کردن وضعیت هر طتقه از دادههای جداولی استفاده میشرود
که براساس دادههای مرکز نمار ایران از سرشماریهای سالهای  1335تا  1390تهیه شده
و در انتهای این نوشته نورده شده است در نحوه دستهبندی دادهها و تهیه جدول ساختار
طتقاتی در این میالعه ،از روش بهداد و نعمانی الگوبرداری شده است که خرود برگرفتره
از اریک اولین رایت است برای عملیاتی شدن تهیه وضعیت شغلی طتقرات از دادههرایی
استفاده میشود که در نن مرکز نمار ایران کلیه مشاغل را در قالب گروههای عمده شرغلی
جمعنوری کرده است
در سالهای پس از اصالحات ارضی ،روند توسعهی صنعتی در کشور سررعت گرفرت و
همراه نن مناستات سرمایهدارانه در جامعه گسترش یافت؛ ترکیب بخ های اقتصادی بره
نفع بخر

خدمرات و صنعت تغییر یافرت ،فعالیتهایی که عمدتاً به شهرها تعلق میگرفرت،

در نتیجه روستاها با رکود و شهرها با رونق مواجه شد؛ رونردی کره افرزای

درنمردهای

نفتی به نن سرعت و عمق بخشید با توسعهی صنعتی هر دو طتقرهی اصرلی ایرن نظرام،
طتقهی سرمایهدار و طتقهی کارگر ،قوام گرفتند اقتصاد جامعه در این مدت کاه

تولیرد

خردهکاالیی را تجربه کرد؛ وضعیتی که تضعیف طتقهی خردهبورژوا را به همرراه داشرت
در عینحال ،گسترده شدن دستگاه اداری و نظرامی دولرت و فررا شردن بخر

دولتریِ

اقتصاد به ستب در اختیار بودن درنمدهای فزاینده نفتی در دستان دولت و انتاشت دولتری
سرمایه به افزای

طتقهی متوسط منجر گردید تحول در قشرربندی درونری طتقرات نیرز

برای این دوره قابل اعتناست قشربندی درونی طتقهی سرمایهدار به نفرع قشرر مردرن در

برابر قشر سنتی و در جهت گستردگی قشر صرنعتی در مقابرل قشرر کشراورزی تحرول
یافت شاخص تمرکز سرمایه در ایرن مردت رشرد یافرت؛ کره در نهایرت تقویرت قشرر
سرمایهدار بزر

را رقم زد قشربندی درونی طتقهی خردهبورژوا انردکی بره نفرع بخر

مدرن نن تغییر یافت؛ دیگر اینکه برای این طتقهی دگرگونی به سود قشر صرنعتی نسرتت
به بخ

قشر کشاورزی متحول شد قوامیابی سرمایهداری دولتی موجب شد تا قشربندی

درونی طتقهی کارگر به زیان بخ
صنعتی رشد تولید در این بخ

خصوصی نن متحول شود از سوی دیگرر ،توسرعهی
را به همراه داشت که بره افرزای

قشرر کرارگر صرنعتی

منجر گردید روند بسط روزافزون تصدیگری دولتی در عرصههرای مختلرف اقتصرادی
اجتماعی ،قشربندی درونی طتقهی متوسط را به سود بخ
بخ

عمومی این طتقره نسرتت بره

خصوصیِ نن به هم ریخت

طبقهی سرمایهدار قبل از انقالب
رشد طتقهی سرمایهدار در دههی  1330فزونی گرفت و در دهههای بعد از نن با نهنگری
ناهموار تداوم یافت تعداد افراد این طتقه در این دوره با میانگین افرزای

سراالنه براالیی

مواجه شد درصد افراد این طتقه میان شاغالن در همین مدت زمران نیرز بره بری
برابر ارتقا یافت در دههی بعدی ،در عین افزای
افزای

ساالنه نن با کاه

کاه

یافت بدین ترتیب ،در دههی پی

میلق اعضرای طتقره ،نهنر

از دو
میرانگین

مواجه شد؛ همزمان درصد سهم این طتقه در میان شاغالن نیز
از انقالب ،به تعداد اعضای طتقهی سررمایهدار

افزوده شد ،اما از سهم نن در میان سایر طتقات کاسته شد؛ علت اصلی این امر از یک سو
به کاه

قشر سرمایهدار کشاورز و از سوی دیگر به افزای

شاخص تمرکرز سررمایه در

این سالها باز میگردد قشربندی درونی این طتقه از میانرهی دهره  1330ترا میانره دهره
 ،1350به نفع بخ

مدرن نن تحول یافت

طبقهی خردهبورژوا قبل از انقالب
رشد مناستات سرمایهدارانه در طول سالهای میانهی دههی  1330ترا میانرهی دهره 1350
باعث کاه

تولید خردهکاالیی و تضعیف طتقهی خردهبورژوا شد سهم  51/95درصدی

این طتقه در سال  1335رتتهی اول را در میان کل شاغالن کشور داشرت؛ سرهمی کره در

یافت و در پایان نن به  43/74درصد رسید دادههای نمراری نشران

طول این دوره کاه

میدهد که تحوالت این طتقه بیشتر در سالهرای دهرهی دوم ایرن دوره صرورت گرفتره
است تا دههی پی
بخ

از نن ترکیب قشربندی طتقهی خرردهبرورژوا در ایرن دوره بره نفرع
یافت

مدرن نن اندکی افزای

طبقهی کارگر قبل از انقالب
رشد طتقهی کارگر در طول سالهرای میانره دهرهی  1330ترا میانره دهرهی  1350قابرل
اعتناست تعداد افراد این طتقه در این مدت میانگین رشد ساالنهی باالیی را تجربره کررد
در این مدت نستت قشربندی میان دو بخ
در ابتدای این دورهی بخ

خصوصی و عمومی این طتقه تغییرر یافرت

خصوصی طتقهی کارگر سرهمی  84/92درصردی را در کرل

طتقه داشت؛ سهمی که در پایان نن به  70/58درصد تنزل یافرت ایرن رونرد نشرانگر نن
است که توسعهی صنعتی کشور با وجود رشرد عمرومی طتقرهی کرارگر و حتری بخر
خصوصی نن ،عمدتاً در عرصهی بخ

دولتی توسعه یافته است؛ تتیین نهایی این پدیرده

بیشتر به وجود درنمدهای نفتی در دستان دولت و انتاشت دولتی سرمایه باز میگردد
طبقهی متوسط قبل از انقالب
طتقهی متوسط در طول دو دههی میانه دههی  1330تا میانهی دههی  1350تغییر شگرف
یافت میانگین افزای

ساالنه این طتقه در طول بیست سال مزبور بسیار باال بود جایگراه

این طتقه در میان کل طتقات اجتماعی کشور نیز در ایرن مردت تحرول یافرت و افرزای
چشمگیری را شاهد بود در این مدت ،قشر بخ
باالیی را تجربه کرد؛ اما هم زمان افزای
افزای

بیشتر قشر بخ

قشر بخ

خصوصیِ ایرن طتقره افرزای

بسریار

عمومی طتقه از نن نیز پیشی گرفت

عمومی طتقهی متوسط نستت بره بخر

خصوصریِ نن عمردتاً

نشان دهنده رشد بیشتر اعضای این طتقه در دستگاه دولتی است
دگرگونی اجتماعی پس از انقالب و تحوالت طبقاتی ناشی از آن
پس از انقالب ،وضعیت طتقات تحت تأثیر شرایط انقالبی قرار گرفرت مصرادره و ملری
شدن بنگاههای اقتصادی ،تعریف جدید از نوع رابیه با کشرورهای پیشررفتهی صرنعتی و
تتعات فراگیر مسائل مرتتط با جنر  ،وضرعیت اجتمراعی و سراختار طتقراتی جامعره را

دگرگون کرد
مجموعهی روند پساانقالبی و تحدید پیوند با اقتصاد جهانی در دههی اول پس از انقالب
به امر تولید صدمه زد و تضعیف هرچه بیشتر طتقهی سرمایهدار و طتقرهی کرارگر را ،برا
وجود رشد کمّی نن ،رقم زد ملی کرردن بسریاری از بنگاههرای خصوصری اقتصرادی در
شرایط پس از انقالب موجب تحدید مناسرتات سررمایهدارانره ،فرراهم نمردن زمینرههرای
گسترش سرمایهداری دولتی و حجیمتر شدن دسرتگاه اداری شرد شرراییی کره طتقرهی
سرمایهدار و طتقهی کارگر (بخصوص بخ

خصوصری نن) را در تضرییق قررار داد ،بره

شکلگیری قشرهای نوخاستهی سرمایهدار نیرو رساند و ترورم کارکنران عمرومی طتقرهی
کارگر و طتقهی متوسط را دامن زد اتخاذ سیاست اقتصاد بدون اتکا به نفرت ،بره تررویج
تولید خردهکاالیی و در نتیجه رشد طتقهی خردهبورژوا انجامید
با پایان جن

دورهی جدیدی در زندگی اجتماعی ما نغاز شد که بایرد ننرا متمرایز از

دورهی دهساله اول پس از انقالب در نظر گرفرت وضرعیت جدیرد شررایط مسراعدی را
برای گسترش مناستات سرمایهدارانه و رشد طتقهی سررمایهدار و طتقرهی کرارگر فرراهم
ساخت دولتهای این دوره با اتخاذ سیاستهای بازارمحور به گسترش بخ

خصوصی

میدان دادند؛ روندی که به احیای مناستات سرمایهدارانره و در نتیجره تقویرت دو طتقرهی
اصلی نن کمک کرد به نظر بسیاری از صاحبنظران مؤلفههای اصلی این دوره در تیابق
با منویات نهادهای جهانی چون صندو بینالمللی پول و بانک جهرانی قررار مریگیررد

1

بهداد و نعمانی که وضعیت طتقات اجتماعی در این دوره را مرورد میالعره قررار دادهانرد
همین نگاه را تتیین میکننرد « (ایرن دوره) برا سیاسرت حرکرت بره سروی «بازسرازی
اقتصادی» میابق نسخهی بانک جهانی و صندو بینالمللی پول مشخص میشود هردف
این سیاست اِعمال لیترالیسم اقتصادی در مجموعهی فعالیتهای بازار بود ،از جمله تغییر

 -1صفنرایی موافقان و مخالفان این دیدگاه گسترده است؛ در اینجا بیشتر به نگاه موافقران توجره شرده اسرت امرا
عالقهمندان میتوانند به [شیرازی ،جرواد ( )1393بررسی عملكرد و نسخههای اصالح اقتصادی بانـ

جهـانی و

صندوق بینالمللی پول و تغییر رویكرد این دو نهاد ،تجارت فردا :شهریور  ،1393شماره  ]100کره در تقابرل برا
دیدگاه موافقان قرار دارد توجه کنند

نر ارز خارجی ،نزادسازی قیمتها ،کاه

یارانهها و خصوصیسازی مؤسسات دولتری»

(بهداد و نعمانی 73 :1387 ،و )74
طبقهی سرمایهدار در دورهی پس از انقالب
انقالب تنها به تحدید سرمایهداری بزر

منجر نشد؛ روند تحوالت انقالبی ،از زمان پی

از پیروزی نن ،فرنیند کلی تولید در کشور را مخدوش ساخت تسخیر سفارت نمریکا نیز
موجب وضعیتی شد که به سرمایهداری ملی لیمه وارد نورد و همزمان مجرال مناسرتی را
برای قشرهایی از فرصتطلتان جامعه فراهم کرد تحمیل جن

شرایط را وخیمتر کرد و

فعالیت بسیاری از کارخانهها را متوقف و یا محدود ساخت
فرنیند تضعیف مناستات سرمایهدارانه بره انتاشرت سررمایه لیمرهی جردی وارد نورد در
سالهای پس از انقالب انتاشت سرمایه ننچنان کاه

یافت که سریح نن بره پرایینتر از

میزانی که در دوران قتل از افزای یابی در نیمهی دههی  1340داشرت رسرید «در دورهی
پس از انقالب انتاشت سرمایه به شدت کاه

یافت و بخ

ناخالص ملی به انتاشت سرمایه تخصیص یافرت

کوچرکتری از هزینرههای

در ایرن اثنرا ،علریرغم رشرد سرریع

جمعیت ایران ،مصرف خصوصی سررانه نسرتتاً ثابرت نگره داشرته شرده اسرت مصررف
خصوصی سرانه در ( 1365به قیمتهای ثابت)  45درصد بری
وجررود کرراه

از  1351برود و ایرن برا

 20درصرردی درنمررد سرررانه در ایررن سررالها بررود انرردک بررودن سررهم

سرررمایهگذاری بخر

خصوصرری در هزینررههای ملرری نشررانگر نرراتوانی و بزدلرری بخر

خصوصی در اقتصاد ملی نیز هست» (بهداد و نعمانی )106 :1387 ،اما علیرغم تضعیف
این نظام در طول این سالها ،طتقهی سررمایهدار از میرانگین رشرد سراالنه  8/19درصرد
برخوردار شد سهم این طتقه در میان کل شاغالن نیز از  2/08درصرد در سرال  1355بره
 3/19درصد در سال  1365صعود کرد براال رفرتن سرهم طتقره سررمایهدار در میران کرل
شاغالن کشور صرفاً یک پوستهی ظاهری از وضعیت طتقره برود؛ چراکره در ایرن مردت
شاخص تمرکز سرمایه به شدت کاه

یافرت وضرعیت جدیرد پرس از جنر

شررایط

متفاوتی را برای طتقهی سرمایهدار فراهم ساخت این طتقه در طول دو دههی میان سرال-
های  1365الی  1385تغییر قابرل اعتنرا یافرت و از میرانگین رشرد سراالنه نسرتتاً براالیی

برخوردار شد روند تغییر قشربندی درونی طتقهی سرمایهدار دوباره در دوران موسوم بره
سازندگی و پس از نن در دورهی اصالحات به سود قشر مدرن نن متحرول شرد نتیجهی
روند تحوالت در این دو دهه از یک سو به تقویت طتقهی سرمایهدار هم به لحاظ میلرق
تعداد و هم بهطور نستی در سهم نن میان کلیه شاغالن انجامید و از سروی دیگرر نسرتت
میان بخ های مدرن و سنتی نن را به سود اولی بههم ریخت
شرایط نامیلوب اقتصادی در نیمهی دوم دهه  1380روند رشد طتقهی سرمایهدار را کخنرد
و سپس متوقف ساخت تعداد اعضای طتقهی سرمایهدار در این فاصرله میرانگین کراه
شدید ساالنه  9/94درصد را تجربه کرد و سهم نن در میان کل شاغالن به شردت سرقوط
کرد در عینحال ،قشر نوخاسته سرمایهدار که از رانتهای دولتی برخوردار میشد رشرد
بیشتری یافت دراین مدت افزای

سهم قشر مردرن طتقرهی سررمایهدار نسرتت بره نروع

سنتی نن فزونی گرفت
قشر سرمایهدار رانتی
اما مهمترین تحول در ترکیب قشربندی درونی طتقهی سرمایهدار ،قروامیرابی گروهری در
این مقیع تاریخی است که میتوان نن را «سرمایهدار رانتی» نامیرد افرزای

تصردیگری

دولت و گسترش سرمایهداری دولتی و پدیداری رانتجویان فرصرتطلرب ،فرنینردی را
دامن زد که در نهایت در سالهای بعد بره شرکلگیرری قشرر نوخاسرتهای درون طتقرهی
سرمایهدار کمک کرد که میتوان از نن با عنوان قشر سرمایهدار رانتی یاد کررد ایرن قشرر
عمدتاً سعی میکند تا از طریق گسترش پیوند خود با شخصریتهرا یرا نهادهرای دولتری،
بهرهگیری از رانت اطالعاتی و کسب حمایتهرای چندگانره و زیرانبرار دولتری ،هرچره
بیشتر به درنمدهای نفتی چن

اندازد

پس از انقالب با ملی شدن یا مصادرهی بنگاههرا و شررکتهرای خصوصری ،مردیرانی از
سوی حکومرت ادارهی ایرن صرنایع را بره عهرده گرفتنرد کره در دورهی بعرد و هنگرام
خصوصیسازی در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی ،خود به قشری ثروتمند و بعضاً الیه-
ای از سرمایهداران که وابسته به دولت و متکی بره رانرتهرای نن بودنرد تتردیل شردند
مداخلهی گستردهی دولت در اقتصاد تتعات خود را داشت مدیریت بنگاههای اقتصرادی

گردنوری شده در دستان دولت نیازمند مدیرانی بود تا چرر ایرن نهادهرا را بره گرردش
درنورند روند تحقق این امر به برنمدن الیهی جدیدی از مدیران اقتصرادی انجامیرد «
مدیران جدیدی بر این صنایع (صنایع مصادرهای) گمارده شدند و اینان با کسب تجربه و
تخصص و استفاده از موقعیتهای شغلی به دست نمده ،قشر جدیدی از تکنوکراتهرا و
کارگزاران را تشکیل دادند برخی از این مدیران بعدها در جریان خصوصیسرازی ،خرود
به طتقهی نوخاسته سرمایهداران صنعتی وابسته به دولت تتدیل شدند و دسرتهی دیگرر از
ننان به موازات حفظ مشاغل دولتی و مقاومت در برابر واگذاری صنایع دولتی ،دست بره
تأسیس شرکتهای خصوصری و نیرز سررمایهگرذاری در تجرارت ،صرنعت و سراخت و
سازهای بزر

شهری زدند» (هادیزنوز )81 :1388 ،این وضعیت به رانتجویی هرچره

بیشتر و پدیرداری رانرتجویران فرصرتطلرب مجرال داد؛ فرنینردی کره در نهایرت بره
شکلگیری قشرهای نوخاستهی سرمایهدار انجامید
طبقهی خردهبورژوای پس از انقالب
در دوران اولیهی پس از انقالب ،تسهیالت ایجاد شده برای راهاندازی فعالیتهای مستقل
اقتصادی و اتخاذ سیاست اقتصاد بدون اتکرا بره نفرت بره گسرترش تولیرد خردهکراالیی
انجامید این وضعیرت در مقابلِ مناستات سرمایهدارانه تولید قررار داشرت و بره نن لیمره
میزد بنابراین در برابرر تضعیررف دو طتقررهی سرررمایهدار و کارگررر ،تقویرت طتقرهی
خردهبورژوا را موجب شد این طتقه در میانه دههی  1360بزرگتررین طتقرهی اجتمراعی
کشور شد؛ در صورتیکه پی

از این طتقهی کارگر این جایگاه را داشت

طتقهی خردهبورژوز در طول دو دههی  1365الی  1385از رشد بسیار براالیی برخروردار
شد سهم این طتقه در میان شاغالن در این فاصله ،با وجود نستت براالی نن ،برا کراه
مواجه شد در این مدت قشربندی درونی طتقهی خردهبورژوا به سرود بخر
تغییر یافت نهن

افزای

مردرن نن

طتقه خردهبورژوا در فاصله سالهای  1385الی  1390کند شد

و به تعداد اعضای این طتقه و سهم نن در میان سایر طتقات تنها اندکی افزوده شد بخ
قابل توجهی از اعضای طتقهی خرده بورژوا به قشر کشاورزی نن تعلق دارد؛ قشرری کره
در این مدت روندی نهسته اما افزایشری را طری کررد ایرن امرر نشرانگرر نن اسرت کره

کشاورزانی که تنها به نیروی کار خود وابستهاند و کارگری را به استخدام در نمرینورنرد
نه تنها حجم باالیی را به خود اختصاص میدهند ،بلکه سهمشان از کل طتقره نیرز رو بره
ازدیاد است؛ وضعیتی که برای تولید نامناسب است
طبقهی کارگر پس از انقالب
لیمهای که دامان عرصهی تولید را در شرایط پساانقالبی گرفت ،طتقهی کرارگر را نیرز در
امان نگذاشت تضعیف تولید در دورهی پس از انقالب به طتقرهی کرارگر نیرز هرمچرون
سایر طتقات لیمه وارد کرد طتقهی کارگر در این مردت افرزای
نکرد و سهم نن در میان سایر طتقات به شدت کاه
جن

چشرمگیری را تجربره

یافت

بسیاری از کارخانهها را غیرفعرال و یرا کرمفعرال کررد تحمیرل جنر

بالضرروره

نیروهای فعال و یا بالقوهی کارگری را روانهی میدانهای جن

کرد اقدامی که به اعتترار

این طتقه را در نجات کشور پخررن

کرد ،اما از توان اقتصادی

اجتماعی ننها افزود و نق

ننها کاست در واقع ،کارگران صنعتی که در سالهرای اولیره پرس از انقرالب توانسرتند
موقعیت کیفی خود را ارتقا دهند ،در سالهای بعدی و بخصوص در دوران جن
کمی مواجره شدند ترکیب طتقهی کارگر بره لحراظ بخر

با افول

خصوصری و عمرومی نن در

سالهای پس از انقالب نیز تحول یافت مصادره شدن و ملی کردن بسیاری از بنگاههرای
اقتصادی طتیعتاً قشربنردی درونی این طتقه را به نفع کارگران بخر

عمررومی و دولتری

بههم ریخت
خاتمهی جن

و اتخاذ سیاستهای جدید از سوی مسؤالن شرایط طتقرهی کرارگر را در

سالهای پایانی دههی  1360تغییر داد ،شراییی که ترا میانره دهرهی  1380ترداوم یافرت
دگرگونی این طتقه در این برهره از برخری وجروه برا تحروالت ایجراد شرده در طتقرهی
سرمایهدار متشابه و در وجوهی دیگر متفاوت بود طتقهی کارگر در ایرن مردت افرزای
نستتاً باالیی را تجربه کرد؛ اما میانگین افزای

ساالنهی نن بسریار کمترر از نروع نن بررای

طتقهی سرمایهدار بود سهم این طتقه در میان کل شاغالن برای این مدت نیز برر خرالف
نوع نن برای طتقهی سرمایهدار کاه

یافت علت اصلی تغییر تناسب میان رشرد طتقرهی

سرمایهدار و طتقهی کارگر در این مدت را باید در تغییر نرر تمرکرز سررمایه و کرار در

بنگاههای اقتصادی دانست؛ نر تمرکز سررمایه در ایرن مردت افرزای
خصوصیسازی پس از دوران جن  ،وضعیت طتقه به سرود قشرر بخر

یافرت برا رونرد
خصوصری نن

تغییر یافت
در سالهای نیمه دوم دههی  1380شرایط برای طتقهی کارگر به شرکل محردودی تغییرر
یافت در این سالها ،برخالف دورهی قتل ،این طتقه از میانگین رشرد پرایینی برخروردار
شد و همزمان به سهم نن در میان سایر طتقات تنها انردکی افرزوده شرد گسرترش رونرد
خصوصیسازی در این دوره به سهم بنگاههای خصوصی افزود و روند قتلی افزای
بخ

قشر

خصوصی طتقهی کارگر با نهنگی نرامتر ترداوم یافرت ایرن وضرعیت اسرتحالهی

تدریجی قشر کرارگران بخر

عمرومی بره کرارگران بخر

خصوصری را در پری نورد؛

وضعیتی که مشکالت خاص خود را برای این طتقه دارد؛ چراکه بخر

قابرل اعتنرایی از

موارد بنگاههای اقتصادی خصوصیشده به نهادهای شتهدولتی تعلق گرفت ،و بخ

مهرم

دیگری را افراد فرصتطلتی به دست نوردند که هردف تولیردی در ننهرا ضرعیف برود
وضعیتی که نیندهی کارگران شاغل این بنگاهها را به خیر انداخت در سالهای اخیرر در
موارد بسیاری شاهد فروش زمین و تأسیسات بنگاههای اقتصادی خصوصی شده و بیکرار
شدن شاغالن نن بودهایم
طبقهی متوسط پس از انقالب
رشد تصدیگری دولتی فرنیند گسترش طتقهی متوسط را در سرالهرای پرس از انقرالب
تسریع کرد این طتقه در دههی اول پس از انقالب میانگین افزای

ساالنهی براالی 8/22

درصدی را تجربه کرد در همین مدت ،سهم این طتقه هم درمیان سایر شراغالن افرزای
چشمگیر یافت تحرک اجتماعی ایجاد شده میان شهر و روستا به تقویرت نیرروی برالقوه
الزم برای حجیم شدن طتقهی متوسط کمرک مریکررد و ظرفیرت نن را براال مریبررد «
انقالب اسالمی به شدت به تحرک اجتماعی صرعودی از روسرتا بره شرهر و از شرهرهای
کوچک به بزر

و در درون خود شهرها دامن زده است این تحرک اجتمراعی خصوصراً

با گسترش سریع دستگاههای اداری و بسیج کنندهی حکومت ،سوادنموزی و تحصریالت
عالی و رشد شتکههای ارتتاطی به رشد فزایندهی طتقه متوسط در جامعهی شرهری ایرران
دامن زده است » (ملک )228 :1387 ،ویژگی عمدهی طتقهی متوسرط ایرران ،غیرمولرد

بودن نن است «پیدای

این طتقهی متوسط نوخاسته ،از ننجا که برر بنیراد نیندهشناسری و

مهندسی اجتماعی صورت نگرفت ،معیوف به ایجاد یک طتقهی متوسط مولد نتود؛ یعنی
نن گروههای اجتمراعی را کره دارای جایگراه باثترات و مفیردی در سراختار اجتمراعی و
اقتصادی باشند پدید نیراورد" (شرهتازی )1390 ،قشرربندی درونری طتقرهی متوسرط برا
تحوالت اجتماعی ایجاد شده در سالهای اولیه پس از انقالب برا شردت بیشرتر بره نفرع
بخ

عمومی تغییر یافت تغییر ترکیب طتقرهی متوسرط بخصروص برا گسرترش بخر

دولتی و عمومی به واسیهی ملی شدن بنگاههای اقتصادی ،و وقوع جن

مترادف اسرت

در واقع این طتقهی متوسطِ دولتی بود که با غلتهی کارگزاران اجرایی سیاسری دولتری برر
کارکنان بخ

خصوصری رشرد گسرترده یافرت «میران سرالهای  1355و  ،1365تعرداد

کارگزاران سیاسی دولرت اسرالمی  1/12میلیرون نفرر زیراد شرد ( 153درصرد) حرداقل
 811000نفر از این افزای

مربوط به نیروهای مسرلح و بسریج برود» (بهرداد و نعمرانی،

)168 :1387
شرایط جدید فراهم نمده در سالهای پایانی دههی  1360وضعیت طتقهی متوسط را هم
تغییر داد این طتقه در برههی این زمان تا نیمهی دههی  1380از میانگین رشرد سراالنهی
باالیی برخوردار شد؛ سهم طتقه در میان سایر طتقات نیز در این مدت افزای

چشرمگیر

یافت رشد این طتقه در هر دو دههی این دوره قابل توجه و تقریتاً مشابه اسرت در ایرن
مدت ،تحول در ترکیب میانبخشی طتقهی متوسط ،برخالف دهرهی قترل از نن ،بره نفرع
بخ

خصوصی گسترده شد و سهم این قشر برا افزایشری قابرل توجره مواجره گشرت

وضعیت موجود در سالهای  1385ترا  1390بررای طتقرهی متوسرط کمتررین تحرول را
داشت با ننکه در این مدت به سهم این طتقه در میان کل شاغالن افرزوده شرد ،از تعرداد
نن اندکی کاسته گردید افزای

قشر بخ

خصوصی طتقهی متوسط که پی

از این نغاز

شده بود ،با نهنگری تنردتر در سرالهرای میران  1385ترا  1390ترداوم یافرت تحروالت
قشربندی درونی طتقهی کارگر را میتوان در نمودار دید
نتیجهگیری
روند کلی تحوالت طتقات اجتماعی در طول سالهرای  1335الری  1390را مریتروان در
نمودار زیر دید همانگونه که در نمودار مشخص است در این مدت دو طتقهی کارگر و

طتقهی خردهبورژواز بیشترین سهم از شاغالن را به خود اختصراص داده و نهنر

رشرد

نستتاً مشابهی داشتهاند در دههی  1335تا  1345دو طتقهی سرمایهدار و طتقرهی متوسرط
به لحاظ حجم و سرعتِ رشد وضعیت تقریتاً مشابهای دارند؛ اما بهتدریج با رشرد بیشرتر
طتقهی متوسط از هم فاصله میگیرند تا به شکاف گستردهی سال  1390میرسند

نمودار  -5روند تحول طبقات اجتماعی ( 1335الی )1390

10000000
8000000
6000000
4000000
2000000

طبقه سرمایهدار
طبقه خردهبورژوا
طبقه کارگر
طبقه متوسط

0

در تمام این سالها طتقهی خردهبورژواز بر فراز سایر طتقات جرای داشرته اسرت رونرد
تحول ساختار طتقاتی در سالهای میان  1335الی  1390به گونهای بوده اسرت کره در نن
همواره وزن این طتقه در میان سایر طتقات ،همچون عمردهی کشرورهای رانتری و کمترر
توسعه یافته ،بسیار باال بوده است تنها در میانهی دههی  1350اسرت کره تعرداد اعضرای
طتقهی کارگر از مشابه نن برای طتقهی خردهبورژوازی پیشی میگیررد؛ وضرعیتی کره در
صورت تداوم نشاندهندهی اصالح ساختار اقتصادی کشور بود امرا بخصروص در طرول
دههی  1355تا  1365روند افزای

طتقهی کارگر بسیار کخند شد و با وجود سرعت رشرد

نن در دو دههی بعدی ،دیگر نتوانست عقبماندگی خود از طتقهی خردهبورژوا را جتران

کند سهم باالی طتقهی خردهبورژوازی در میان سایر طتقات علل متعدد دارد قشر وسیع
«کارکنان فامیلی بدون دستمزد» در شهر و روستا در این طتقه جای داده میشرود؛ بخر
خدمات و فروش این طتقه جایگاه برجستهای در میان سایر قشرهای نن دارد؛ بخشی کره
حجم نامتناستی یافته است و از همه مهمتر اثر سراختار نامتناسرب بخر هرای اقتصرادی
است رابیهی میان سهم بخ های کشاورزی ،صنعت ،نفت ،و خدمات در این دهرههرا،
عمدتاً به ستب درنمدهای نفتی ،همواره به زیان دو بخ
سؤال مناستی در این زمینه طرح میکند « چرا بخر

اولی پی

رفتره اسرت رزاقری

بازرگرانی داخلری ایرران از نظرر

کارکنان در حالیکه جمعیت کشور در فاصله سالهای  1355 – 85دو برابر شرده ،تعرداد
کارکنان این بخ

به بی

از  6برابر افزای

یافته اسرت » (رزاقری )873 :1392 ،بخر

مهمی از پاسخ مسأله در تغییر شگرف الگوی مصرف در جامعه ما نهفته اسرت؛ و بخر
دیگری در عدم تحول ساختار نظام توزیع در کشور در مراحل مختلف حمرل ،تررخیص،
بیمه ،نگهداری ،توزیع عمده و خخرد باز میگرردد بره دلیرل سرودنوری ایرن بخر هرای
اقتصادی نستت به بخ
بخ

تولیدی ،سرمایههای هنگفتی بی دلیل در نن انتاشته شده اسرت

مهمی از قشر سنتی طتقهی خردهبورژواز را دهقانان تن دست شکل میدهنرد امرا

قشر سنتی شهری این طتقه عمدتاً در عرصهی توزیع کاال و بخصوص کاالهرای وارداتری
نق

دارند رتق و فتق و توزیع چند ده میلیرارد دالر کراالی وارداتری مصررفی ،بری

از

بیست میلیارد دالر کاالی وارداتی قاچا و میزان نامشخص شدهای کاالی وارداتی همرراه
مسافر ،نیازمند شتکهی پخرشماری از بنگاههای اقتصرادی و افراد شاغل اسرت کره عمردتاً
درون طتقهی خردهبورژواز جای میگیرند؛ بویژه که سازماندهی امر توزیع در جامعهی ما
نظاممند و عقالیی نیست
نمودار  -6روند تحول سهم طبقات اجتماعی ( 1335الی )1390
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الگوی سهم طتقات اجتماعی برای سالهای مورد بررسی در این نوشته سریمای دیگرری
از ساختار طتقاتی را نشان میدهد همانگونه که نمودار نشان میدهد در طول سرالهرای
 1335الی  1390روند تحول ساختار طتقاتی به گونرهای بروده اسرت کره در نن از سرهم
طتقهی کارگر و طتقهی خردهبورژوا عمدتاً به سود طتقهی متوسط کاسته شرده اسرت در
این میان سهم طتقهی سرمایهدار نیز اندکی افزوده شده اسرت ،امرا بخر

اصرلی کراه

سهم طتقهی کارگر و طتقهی خردهبورژوا را طتقهی متوسط به خود اختصاص داده است
در فاصله کوتاه میان سالهای  1385و  1390از سهم طتقهی سرمایهدار به شردت کاسرته
شده است طتقهی سرمایهدار که توانسته بود تا نیمهی دههی  1380تحرت سیاسرتهرای
دو دولت موسوم به سازندگی و اصالحات جانی تازه کند ،دوباره با تضییق مواجره شرد
در فاصله سالهای مورد نظر در این نوشته 1335 ،الی  ،1390طتقهی سرمایهدار به لحراظ
میلق و نستی رشد یافته است طتقهی کارگر از رشد میلق برخوردار شده ،امرا سرهم نن
در میان سایر طتقات کاسته شده است مقایسهی روند رشد طتقهی سررمایهدار و طتقرهی
کارگر نشان میدهد که در این مدت شاخص تمرکز سررمایه ،متناسرب برا رشرد طتقرات
افزای

نیافته است؛ هنوز هم کارگاههای با کارکنان اندک ،بخ

عظیم بنگاههای تولیردی

را شکل میدهند در این فاصله رشد طتقهی متوسط قابل توجره اسرت از سرهم طتقرهی
خرده بورژوا کاسته شده ،اما هنوز هم این طتقه سهم باالیی از شراغالن را در خرود جرای

داده است؛ نسیب جدی که با ساختار طتقاتی جامعه عجین شده است
شکلگیری و قوامیابی سرمایهدار رانتی پدیدهی شومی است که قشربندی درونی طتقهی
سرمایهدار و ساختار طتقاتی جامعه را متأثر ساخته است وجه مشترک این قشر برا سرایر
قشرهای طتقه سرمایهدار در نن است که اولویت اول جملگی ننها کسب حرداکثری سرود
است؛ اما این قشر نوخاسته طریق کسب سود را نه در رقابت دستِکم ناقص با سرایرین
و گسترش کمی و کیفی تولید خود بلکه در افزای

چندبرابری سود از راه کسرب رانرت

میداند فعالیت این قشر کمتر مولد است و حتی انگیزهی تولید را در میان سایر قشرهای
این طتقه تنزل میدهد
جدولهای پایه
دادههای این جدولها از نتایج مجموعره سرشرماریهرای مرکرز نمرار ایرران و دادههرای
مختلف این مرکز برای وضعیت جمعیرت و نفروس در سرالهرای مختلرف ،و براسراس
تعاریف داده شده در این نوشته برای طتقات چهارگانه محاسته شده است
جدول  -1ساختار طبقاتی 1335
طتقات
مشاغل
حرفهای و فنی

جمع

طتقه

طتقه خرده-

سرمایهدار

بورژوا

مدرن

مدرن

594

22887

594

22887

سنتی

سنتی

طتقه کارگر

طتقه متوسط
بخ

بخ

بخ

دفتری و مشابه

3249

20363

خصوصی

عمومی

فروش

9672

271660

12378

146475

خدمات

3002

9288

60789

2052

کشاورزی و

34022

2326867

334588

66792

صنعت ،معدن ،حمل و نقل

17727

332902

900587

11462

بخ

خصوصی

عمومی

15637

54805

15637

54805

افراد نظامی و گروهبندی نشده

511

جمع

68183

جمع کل
درصد از کل

5578

859243

117450

62557

51751

2230142 2966658

395982

68777

2989545

2626124

70442

1.20

51.95

45.63

1.22

دادههای خام اولیه برگرفته از مرکز نمار ایران؛ دادههای سرشماری سال 1335

جدول  -2ساختار طبقات در سال 1345
مشاغل

طتقه خرده-
طتقات طتقه
سرمایهدار بورژوا ()1

طتقه کارگر

طتقه متوسط

حرفهای و فنی
اجرایی و مدیریتی

مدرن
3693
3029

مدرن
18785
120

بخ
بخ
خصوصی عمومی
142605 37126
5622
2044

جمع

6722

19994

148227

سنتی

سنتی

39170
بخ

بخ

دفتری و مشابه

3850

5311

خصوصی

عمومی

فروش

36761

363759

50988

140459

خدمات

11638

87068

99469

4222

کشاورزی و
تولید

45254
46457

2309215
550838

304051
765912

106849
9073

گروهبندی نشده

1941

23647

1332699
43318

97579
156255

جمع

145901

3339838

جمع کل
درصد از کل

2596437

514437

152623

3359832

3110874

187397

2.24

49.33

45.68

2.75

دادههای خام اولیه برگرفته از مرکز نمار ایران؛ دادههای سرشماری سال 1345
 1کارنموزان بدون مزد ،همچون کارکنان فامیلی بدون مزد ،بخشی از طتقه خردهبورژوا محسوب شدهاند
جدول  -3ساختار طبقات 1355
طتقه

طتقه خرده-

سرمایهدار

بورژوا

مدرن

مدرن

حرفهای و فنی
اجرایی و مدیریتی

11435
11872

34400
3

خصوصی عمومی
421242 87281
14028 14414

جمع

23307

34403

435270

طتقات
مشاغل

طتقه کارگر

طتقه متوسط
بخ

بخ

101695

دفتری و مشابه
فروش

سنتی
2535
42355

سنتی
6990
432457

بخ
خصوصی
132319

بخ
عمومی
295091

خدمات

10457

51264

109228

12005

کشاورزی و
تولید
گروهبندی نشده

35556
66489
1530

2291292
1010082
5035

184665
613816
1919108
11096

185565
40941
308645
395575

جمع

158922

3797120

1237822 2970232

جمع کل

182229

3831523

4208054

536965

2.08

43.74

48.04

6.13

درصد

دادههای خام اولیه برگرفته از مرکز نمار ایران؛ دادههای سرشماری سال 1355
جدول  -4ساختار طبقات در سال 1365

مشاغل

طتقات طتقه سرمایهدار طتقه خرده-
بورژوا

حرفهای و فنی
اجرایی و مدیریتی

مدرن
13983
8314

مدرن
44011
4949

طتقه کارگر

طتقه متوسط
بخ
بخ
خصوصی عمومی
890944 57256

6944

23064

64200

914008

جمع

22297

48960

دفتری و مشابه
فروش
خدمات
کشاورزی و
تولید
گروهبندی نشده

سنتی
4171
37245
10193
112956
129159
15476

سنتی
11605
562774
68672
2725656
1343031
71708

بخ
بخ
خصوصی عمومی
305303 33453
52395
88124
292698 68734
64062 296825
646714 1231306
1123751 51001

جمع

309200

4783446

2484923 1769443

جمع کل

331497

4832406

4254366

978208

3.19

46.48

40.92

9.41

درصد از کل

دادههای خام اولیه برگرفته از مرکز نمار ایران؛ دادههای سرشماری سال 1365
جدول  -5ساختار طبقاتی 1375
مشاغل

طتقه
طتقات
سرمایهدار

طتقه خرده-
بورژوا

طتقه متوسط

طتقه کارگر
بخ

مدرن

مدرن

حرفهای و فنی
اجرایی و مدیریتی

24353
50213

127853
38864

خصوصی عمومی
1349735 159758
180373 47350

جمع

74566

166717

1530108 207108

سنتی

سنتی

بخ

بخ

دفتری و مشابه

3359

10535

خصوصی

عمومی

فروش و خدمات

88246

858333

79502

498938

کشاورزی و

122200

2540010

267513

218843

تولید

213758

1851562

248794

55521

مشاغل ابتدایی
گروهبندی نشده

13566
11815

481088
87941

675049 1368378
342811 1026892
72285

993412

بخ

جمع

464759

5829469

2784574 3063364

جمع کل

539325

5996186

5847938

1737216

3.82

42.46

41.41

12.30

درصد از کل

دادههای خام اولیه برگرفته از مرکز نمار ایران؛ دادههای سرشماری سال 1375
جدول  -6ساختار طبقاتی 1385
طتقات طتقه سرمایهدار طتقه خرده-
مشاغل

طتقه کارگر

طتقه متوسط

بورژوا
بخ

مدرن

مدرن

اجرایی و مدیریتی
حرفهای و فنی

148000
116000

55000
275000

خصوصی عمومی
265000 129000
1927000 633000

جمع

264000

330000

2192000 762000

دفتری و مشابه
فروش و خدمات
کشاورزی و

سنتی
18000
301000
209000

سنتی
26000
1360000
2270000

بخ
خصوصی
268000
519000

بخ
عمومی
584000
333000

تولید

441000

1562

229000

52000

اپراتورها و رانندگان
کارگران ساده
سایر و اظهار نشده

126000
80000
90000

1121000
620000
78000

جمع

1265000

7037000

جمع کل

بخ

307
1516000
355000 746000
389000 1363000
81000

814000

2834000 4722000

کارکنان
فامیلی بدون
مزد
683000
درصد از کل

1529000

8050000

7556000

2954000

7.61

40.07

37.61

14.70

دادههای خام اولیه برگرفته از مرکز نمار ایران؛ دادههای سرشماری سال 1385
جدول  -7وضعیت طبقات در سال 1390
طتقات

طتقه

طتقه خرده-

طتقه کارگر

طتقه متوسط

مشاغل
اجرایی و مدیریتی

سرمایهدار

بورژوا

مدرن

مدرن

141000

90000

بخ

حرفهای و فنی
58000

278000

199000

368000

بخ

خصوصی

عمومی

200000

287000

810000
جمع

1926000 1010000

سنتی
9000

سنتی
34000

بخ
خصوصی

بخ
عمومی

فروش و خدمات

162000

1206000

338000

455000

کشاورزی و
تولید
اپراتورها و رانندگان
کارگران ساده
سایر و اظهار نشده

612000

223000

84000
208000
53000

2400000
1445000
1018000

36000
18000

746000
115000

جمع

570000

6964000

جمع کل

دفتری و مشابه

1639000

181000
1417000
795000
1758000
183000

40000
195000
263000
397000
824000

2397000 5284000

کارکنان
فامیلی بدون
مزد
861000
درصد از کل

769000

8193000

7681000

2936000

3.93

41.85

39.23

15.00

دادههای خام اولیه برگرفته از مرکز نمار ایران؛ دادههای سرشماری سال 1390
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