سی سال جابهجایی طبقات اجتماعی در ایران
سهراب بهداد و فرهاد نعمانی
گفتگو شماره ۵۵
انقلب سال  ۱۳۵۷در ایران نظم سیاسی موجود را واژگون کرد .مناسبات و نهادهای موجود اجتماعی را از هم گسیخت تا بدانها
سرشت و قالبی تازه بخشد .انقل بب بیانن آرمانی دگرگونی اجتماعی و پیشرفت بود .شعارهایش ،اندیشممیده یمما خممودانگیخته ،نممماد
جهتگیری دلخواه تودههای شرکتکننده در جنبش انقلبی و رهبرانشان بممود .اممما شمکل و جهمت و دامنمة انقلب را ،همچمون
آتشی که به جنگل میزند یا همچون گردبادی که دشت را میپیماید ،دینامیسم دروننی تعامل نیممروی درهمکوبنممدهاش بمما پهنممة
اجتماعی که آن را درمینوردد تعیین میکند نه جهتگیریهای آغازین و خاسمتگاهاش .چنیمن اسمت داسمتان انقلب ای ران کمه
خواستاش حاکمکردن مستضعفان ،امحای فقر و استثمار و ثروت "بادآورده" ،استقلل از "امپریالیسم شممرق و غممرب" ،و نشمماندن
اقتصاد اسلمی آرمانیای ،که تاکنون تعریفی از آن به دست داده نشده ،تحت نظارت روحممانیت شممیعة خردهبورژامحممور بممر جممای
"سرمایهداری وابستة" ایران ،در جامعة عمیقا قطبیشدة کشور بود.
دولت انقلبی بلفاصله پس از انقلب ،کارخانجات و بنگاههای تجاری بزرگ را ملی کرد .محاکم انقلبی اس لمی ام وال "مفس دان
فیالرض" را مصادره کردند .دهقانان محرومیتکشیده زمینهای روستایی را تسخیر کردند .فقیران شهری آپارتمانهای خممالی را
به اشغال خود درآوردند ،و شوراهای کارخانهها مدیریت بسیاری از آنها را به دست خود گرفتن د .ص احبان س رمایه و امل ک ه ر
چه داشتند را به پول نقد و ارز تبدیل و آنها را روانة صندوقهای امن بانکهای خارجی کردند.
دولت درگیر منازعات درونی خود بر سر جهتگیری بازسازیهای پس از انقلب بود .بهدسممتدادن تعریممف و مسممتقرکردن "نظممم
اقتصاد اسلمی" نوین موضوع منازعات و مجادلت سخت میان نیروهای اجتماعی مخالف یکدیگر و نیز میان دولتیان بود .اقتصمماد
ایران در دام بحران اقتصادی پساانقلبی )بحرانی که بر اثر اغتشاشات سیاسی پممس از انقلب در فراینممد تولیممد ایجمماد میشممود( و
مخالفتهای علنی اجتماعی در گزیدن راه بازسازی پس از انقلب گرفتار آمده بود .بحممران اقتصممادی پسمماانقلبی هنگممامی پایممان
میپذیرد که گذار به سوی نظم جدید اجتماعی )یا بازگشت به نظم متلشیشده( تثبیت شمود .در ای ران ،فقمدان برنام ة انقلبمی
روشن و نداشتن تعریف مشخص از نظم انقلبی که انتظار میرفت جای نظمی را بگیرد که از میان رفته ب ود بح ران را ط ولنیتر
کرد .جنگ با عراق ،تحریمهای اقتصادی بینالمللی ،و پایینآمدن قیمت نفت در میانة دهة  ۱۳۶۰نیز بحران اقتصادی را تشممدید
کرد.
ما دورة گذرای پساانقلبی را به دو دورة مجزا با ویژگیهایی کام ال متفاوت تقسیم کردهایم .نخست ،دورة عقبنشینی سرمایه است
که در جریان اغتشاش انقلبی و ناآرامیهای پساانقلبی در واکنش به بیان آتشین ستیزهجویانه با نظم اقتصادنی موجود بممود .ایممن

وضع موجب پژمردگی مناسبات تولید سرمایهدارانه و گسترش سردرگمیای شد که شبکههای بازار سممرمایهدارانه در آن گرفتممار
آمده بودند ،اما به نفع رشد تولید خردهکالیی شد .ما این فرایند انحطاط را "درونتابی ساختاری" میخوانیم که وجه مشخصهاش
اختلل گسترده و فراگیر در تولید و انباشت سرمایه )سرمایهگذاری( است که موجب پرولتاریازدایی اقتصاد شممهری ،دهقانیشممدن
کشاورزی ،و افزایش چشمگیر فعالیتهای خدماتی کوچکمقیاس میشممود .ممما اصممطل ح درونتممابی را در معنممایی کممه الکسمماندر
گولدنوایزر ،انسانشناس فرهنگی ،در  ۱۹۳۶در نظر داشت به کار گرفتهایم؛ یعنی "درهمپیچیدگی روزافزون" الگوهممای موجممود،
بیآنکه به یک شکل و صورت درآیند .کلیفورد گیرتز ،در توضیح فرایند توسعة کشاورزی در سدة نمموزدهم در جمماوه ،مفهممومی را
که گولدنوایزر از درونتابی در نظر داشت گسترش داد.
عکس جریان درونتابی به انگیزة بازسازی و آزادسازی اقتصممادی را میتمموان "فرآینممد برونتممابی" خوانممد .مشخصممة ایممن جریممانن
معکوس عبارت است از احیای مجدد مناسبات سرمایهدارانة تولید ،بازسازی نهادهای بازار سرمایهدارانه ،پرولتاریاییشممدن نیممروی
کار ،و دهقانزدایی از اقتصاد روستا.
ما روندهای درونتابی و برونتابی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران را در نوشتة دیگری بررسی کردهایم .فرشممید مجاورحسممینی
در مطالعة اقتصادسنجی "منابع رشد و رکود" اقتصاد ایران در این دوره ،از لحاظ عملکرد رشد اقتصادی ،به نتایج مشممابهی دسممت
یافته است .جدول شمارة یک کاهش شدید سهم موجودی سرمایه در رشممد تولیممد ناخممالص داخلممی واقعممی غیرنفممتی را در دورة
 ۱۳۵۲تا  ۱۳۶۵در مقایسه با دورة  ۱۳۴۵تا  ) ۱۳۵۲که از پنج درصد به  ۸/۱درصد رسید( نشان میدهد .جالبتوجهتر آنکه در
دو دورة مذکور بهرهوری عامل کل بهشدت سقوط کرده و از  ۶/۵درصد به منفنی  ۹/۲درصد رسیده اسممت .در دومیممن دوره سممهم
نیروی کار نیز در رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی پایین آمده اما نه به شدت سهم سرمایه و بهرهوری عامل کل .در دهة پممس
از آن ،یعنی در سالهای  ۱۳۶۵تا  ، ۱۳۷۵نیز جریان معکوس قابلتوجه اما ملیمی )جز در مورد سهم سرمایه( نشانگر آن بود که
فرایند برونتاببی ککند و دردنا ک پیش رفته است.
جدول  :۱منابع رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی
میاهنگین هنرخ رشد سالهنه
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سرمایة اهنساهنی

موجودی سرمایة فیزیکی

این تغییرات مهم برای عدهای فرصتها و موقعیتهای سیاسی و اقتصادی م اجتماعی تازه پدید آورد و فرصممتها و موقعیتهممای
دیگرانی را محدود کرد .برخی فعالیتها گسترش یافت و برخی دیگر جمع شد .برخی از مشاغل رونق گرفتند و وضع برخی دیگر
رو به وخامت گذاشت .برخی از گروههای اجتماعی به مراکز قدرت و تصمیمگیری نزدیک شدند و فاصلة برخی دیگر از این مراکممز
زیاد شد و احترامشان کم .این تغییرات بر توزیع موقعیتهای شغلی ،جایگاه و مقام و منزلت کارکنان و موقعیتهممای شممغلی اثممر
گذاشت .در شرایط "عادی" اینگونه تغییرات معمو ال در درازمدت و در واکنش به تغییرات فنآورانممه ،جمعیممتی ،یمما اجتممماعی ممم
اقتصادی صورت میپذیرد .در فرایند گذار در شرایط پساانقلبی تغییرات در الگوهای شغلی نیروی کار ناگهانی و ناپایدار است .در
این مقاله ،از طریق اندازهگیری اثرات طبقه و اشتغال هم در سطح کلن و هممم در بخشهممای مختلممف اقتصممادی در طممی زمممان،
تصویری ک ممی از منابع قبض یا بسط جایگاه طبقاتی نیروی کار در ایران را در فرایندهای درونتابی و برونتابی در دهههممای پممس
از انقلب ارائه خواهیم کرد .جای خالی چنین مطالعهای در میان نوشتههای فراوانی که دربارة ایمران پ س از انقلب نوشمته شمده
آشکارا خالی بود .تا آنجا که ما میدانیم مطالعهای مشابه در مورد هیچ کشور دیگری که در نظم اجتممماعیاش تغییممری ناگهممانی
پدید آمده ،بهویژه در"اقتصادهای در حال گذار" ،مگر در مورد روسیه  ،صورت نگرفته است.
ابتدا ،در قسمت بعد ،مفهومی را که از طبقه در ذهن داریم روشممن میسممازیم .روش ممما در کممیکممردن منممابع برآممدن و سممقوط
طبقات روش تفکیک است .ما توانستیم با بهکاربستن ای ن روش در م ورد س اختار ش کلیافتة طبق اتی نی روی ک ار در ای ران در
سالهای  ۱۳۵۵و  ۱۳۶۵و  ۱۳۷۵و  ۱۳۸۵منابع قبض و بسط طبقات مختلف در اقتصاد و در بخشهای مختلف اقتصممادی را در
سالهای پس از انقلب دریابیم .منبع دادههای ما آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سالهای مذکور است.

اختل ف طبقاتی نیروی کار
"نیروی کار" یک کل همگن و یکدست یا نصرف کسانی که بممر اسمماس مهممارت یمما درآمدشممان در سلسمملهمراتبی درجهبندیشممده
قرارداده شده باشند نیست .سرشت روابط میان افراد در نیروی کار ،که به طرزی سلسلهمراتبی بما یکمدیگر مرتبممط میشموند ،بمر
منافع طبقاتی مبتنی است و منفعت طبقاتی نیز بر مناسبات تولید در فعالیتهای اقتصادی .مناسممبات تولیممد نشمماندهندة شممیوة
توزیع حقوق مالکیت واقعی و قدرت ناعمالشده بر تولیدکنندگان و داراییهای موملد است .از این نظر میتوان ایمن مناسمبات را بما
مناسبات مالکیت یکی گرفت زیرا کسانی که مالک منابع اقتصادی کمیاب هستند وارد مناسباتی نامتقارن با کسانی میشوند کممه
چنان منابعی در اختیار ندارند .این مناسبات موجب ظهور جایگاه طبقاتی در ساختار اقتصادی میشود و منافع اقتصادی شمماغلن
را تعیین میکند .در اقتصاد سرمایهداری مجموعهای از این جایگاههای طبقاتی ،که بر سه محور مالکیت داراییها )سرمایة مممادی
و نقدی( ،مهارتها /قابلیتها ،و امتیازها یا اقتدار سازمانی مبتنیاند ،ساختار طبقاتی را شکل میدهند .مناسبات طبقمماتی ممکممن
است به ساختار اشتغال شبیه شود.
ما بر اساس سه کبعد اول ،مالکیت داراییها؛ دوم ،برخورداری از مهارتها /قابلیتهای کمیاب؛ و سوم ،امتیازات /اقتدار سازمانی ،در

مطالعة تجربیمان دربارة ایرانن پس از انقلب گونهشناسی طبقاتی زیر را به کار میبندیم .ما به تقسیمبندی طبقاتی چهارگممانهای
قائل هستیم:
 ( ۱سرمایهداران صاحبان ابزار مادی و مالی فعالیتهای اقتصادیاند و کارگران را به استخدام خود درمیآورند .سممرمایهداران را بممه
دو دستة شغلنی سن متی و مدرن تقسیم کردهایم .منظور از مدرن آن دسته از سرمایهدارانیاند که در موقعیتهای شغلی مدیریتی م
اجرایی یا فنی م حرفهای مشغول به کار هستند .این موقعیتهممای شممغلی موقعیتهممایی اسممت کممه سممرمایهداران در اقتصممادهای
پیشرفتهتر صنعتی در بنگاههای جدید دارند .سرمایهداران سن متی آن دسته از سممرمایهداراناند کممه در مشمماغل دفممتری ،فممروش و
خدمات ،کشاورزی ،یا تولیدی اشتغال دارند.
 ( ۲خردهبورژوازی عبارت است از اشخاص خویشفرما که کارگری ندارند که به او مزد بپردازند اما ممکن است کسممانی از اعضممای
خانوادهشان بدون دریافت دستمزد برایشان کار کنند .آنها نیز ،همانند سرمایهداران ،شامل دو دستة مدرن و سنتیاند .بممه ایممن
علت که اینان )و سرمایهداران کوچک( به کار کارگران خانوادگی که مزد نمیگیرنممد و دخممتران یمما پسممران نوجمموانی کممه بهطممور
پارهوقت برایشان کار میکنند اتکا دارند و نیز از آنجا که ما کار خممانوادگی را جایگمماه طبقمماتی متمممایزی بممه شمممار نیمماوردهایم
کممارگران خممانوادگی کممه دسممتمزد نمیگیرنممد در عمممل بخشممی از خردهبممورژوازی کممه خویشفرماسممت بممه شمممار رفتهانممد.
 ( ۳اعضای طبقة متوسط عبارتند از کارکنان بخش دولتی یا خصوصی در مشاغل فنی م حرفهای و اداری م اجرایی .آنان از اقتممدار
و خودمختاری نسبی برخورداراند .این مقوله شامل کسانی میشود که در فعالیتهای اقتصادی و خدمات اجتماعی دولتی اشتغال
دارند .آنان که در مقام مدیران و کارمندان سطح بالی اداری و نیز کارمندان عادی در دستگاه سیاسی دولت مشغول به کاراند ،از
جمله نظامیان و نمایندگان مجلس ،جزئی از جایگاه طبقاتی نامعلومیاند که ما "کارگزاران سیاسی" میخوانیمشممان و آنممان را در
طبقهای متمایز از طبقة متوسط و کارگر قرار میدهیم.
 ( ۴اعضای طبقة کارگر کسانی هستند که ابزار فعممالیت اقتصممادی در اختیممار ندارنممد و از مزایممای اقتممدار و خودمختمماری "طبقممة
متوسط" نیز بیبهرهاند .آنان یا در دولت به کار اشتغال دارند یا در بخش خصوصی .کسانی که در مراتب پایینتر دستگاه سیاسممی
دولت کار میکنند ،اما خودمختاری یا تخصص کمی دارند اعضای عادی و ردهپایین "کارگزاران سیاسی" را تشکیل میدهنممد .ممما
این عده را نیز در زمرة طبقة کارگر به شمار آوردهایم.
عملیاتیکردن ساختار طبقاتی و ک مم یساختن آن در مطالعة حاضر ،که بر پایة سه بعد فوق از مناسممبات طبقمماتی صممورت گرفتممه،
نتیجة ادغام سه ماتریس موقعیت شغلی م فعالیت اقتصادی ،موقعیت شغلی م گروههای اصلی شغلی ،و گروههای اصمملی شممغلی ممم
فعالیت اقتصادی در چهار سرشماری دهسالة نفوس و مسکن در سالهای  ۱۳۵۵و  ۱۳۶۵و  ۱۳۷۵و  ۱۳۸۵است .جممدول شمممارة
دو ترکیب طبقاتی نیروی کار در ایران را در این چهار مقطع نشمان میدهمد .خوشمبختانه تمممایزی ک ه مما در مطالعهممان میمان
دورههای درونتابی و برونتابی قائل شدهایم ،یعنی میان سممالهای  ۱۳۵۷تمما  ۱۳۶۷و  ۱۳۷۰تمما حممال حاضممر ،همخمموانی بسممیار
نزدیکی با زمانبندی چهار سرشماری دهسالة  ۱۳۵۵و  ۱۳۶۵و  ۱۳۷۵و  ۱۳۸۵دارد .در کمال تأسف باید بگوییم کمه سرشمماری

 ۱۳۸۵تداوم ککند فرایند برونتابی را آشکار میسازد.
بر ما روشن است که تحقیق تجربیمان در باب سرشمت طبق ه در نیمروی کمار ایمران در بیمن سمالهای  ۱۳۵۵تمما  ۱۳۸۵گمامی
مقدماتی اما اساسی در جهت تحلیل طبقات اجتماعی و چگونگی تحولت و تغییرات آن در جامعممة ایممران اسممت .چنیممن تحلیلممی
مستلزم کنش متقابل ذهنی و عینی طبقات در شرایط خاص و ملموس است.

محاسبة تغییر اندازة طبقات :روش تفکیک
روش تفکی بک محاسبة منابع تغییر در سهم نسبی جایگاههای طبقاتی هم در سطح کلن و هم در بخشهای مختلف اقتصاد طممی
زمان را آسان میسازد .این روش آماری را ابتدا اننولین م .کیتاگاو مطر ح ساخت و از جمله در مطالعة اریک کا .رایت که بمما یمموآخیم
سینگلممن کار میکرد دربارة طبقات اجتماعی و در مطالعة کالیور مارچند و کلود نتلو و نیز در مطالعة شیرو هوریوچی دربارة تحلیل
رشد جمعیت به کار بسته شد .در اینجا ما این روش را بر اساس تفسیر خود به کار گرفتهایم.
هر گونه تغییر مشهود در تعداد افراد یک ردة طبقاتی میان دو نقطة سنجش را میتوان همچون نتیجة ترکیبنی دو تغییر همزمان
در آن دورة میانی به شمار آورد :نخست ،اثر اشتغال )اثر خالص یا جمعیتی( است که ،با این فرض که سهم نسبی آن طبقه ثممابت
مانده باشد ،تغییری است که در تعداد افراد یک ردة طبقاتی خاص در نتیجة تغییر در سممطح کممل اشممتغال ) انممدازة نیممروی کممار
شاغل( صورت میگیرد .یعنی اینکه اگر اندازة نسبی یک ردة طبقاتی در نیروی کار شاغل ثابت بماند چه مقدار تغییممر در انممدازة
آن ردة طبقاتی صورت خواهد پذیرفت؟ دوم ،اثر طبقه )اثر ساختاری( حدی است که نرخ تغییر یک ردة طبقاتی با محاسبة آن از
نرخ تغییر در کل نیروی کار فاصله پیدا میکند .علمت مثبنت )منف نی( اثر طبقه حاکی از افزایش یا بسط )کاهش یا قبض( در ردة
طبقاتی است در حدی فراتر از روند مورد انتظار ،یعنی فراتر از حدی که اگر سهم نسبی یک ردة طبقاتی در نیروی کار به همممان
میزان سابق باقی مانده بود پدید میآمد .در صورتی که تغییر واقعی در یک ردة طبقاتی همان نرخ تغییممر در نیممروی کممار شمماغل
باشد اثر طبقه صفر خواهد بود .اگر ردة طبقاتی به لحاظ اندازة مطلق کاهش یابد ،آنگاه اثر طبقه منفی و قدر مطلق آن بزرگتممر
از اثر اشتغال خواهد بود .مجموع اثر اشتغال و اثر طبقه تغییر مشهود در هر طبقه را شکل میدهد .بنابراین ،روش تفکیممک ممما را
قادر میسازد نرخ تغییر در ردة طبقاتی را در مقابل نرخ تغییر در نیروی کار بسنجیم.
مثالی بزنیم .بین سالهای  ۱۳۵۵و  ۱۳۶۵اندازة واقعی طبقة سرمایهدار  ۱۵۹۰۰۰نفر افزایش یممافت )از  ۱۸۲۰۰۰بممه ۳۴۱۰۰۰؛
بنگرید به جدول  .(۲در همین دوره تعداد شاغلن  ۲۵درصد افزایش یممافت .بنممابراین ،اگممر در سممال  ۱۳۶۵انممدازة نسممبی طبقممة
سرمایهدار همانی میماند که در  ۱۳۵۵بود به تعدادشان میبایست  ۴۵۶۰۰نفر افزوده میشد .این اث ر اش تغال اس ت .ام ا تع داد
سرمایهداران سریعتر از اندازة نیروی کار افزایش یافته است ،یعنی  ۱۱۳۳۰۰سرمایهدار بیش از آنچه از روند کلی انتظار میرفت.
این اثر طبقه است ،و اندازهاش بسیار بزرگتر از اندازة اثر اشتغال است .این وضع حکایت از آن دارد که تغییممر مشممهود در انممدازة
طبقة سرمایهدار در فاصلة سالهای  ۱۳۵۵تا  ۱۳۶۵پیامد نقش مثبت هر دو اثر طبقه و اثر اشتغال بمموده اسممت و در ایممن تغییممر

نقش اثر طبقه )ساختاری( از نقش اثر اشتغال مهمتر بوده است.
در نبوند پیمایش تحر ک طبقاتی ،روش تفکیک این امکان را برای ما فراهم ساخت که بر حرکنت نصرف میان طبقات در یممک دورة
زمانی خاص پرتوی افکنیم .مجموعة اثرات طبقاتی مثبت و منفی در همممة بخشهممای اقتصممادی بممه ممما میگویممد کمه کمدام ردة
طبقاتی ،از نظر اندازة نسبی ،و به چه میزان ،افزایش یا کاهش داشته است ،یا اینکه کدام طبقه در مقابل چه طبقهای ،و بممه چممه
میزان ،موقعیت قبلیاش را از دست داده است.
دورة اول :درونتابی ساختاری :افول طبقة کارگر و برآمدن خردهبورژوازی و کارمندان دولتی
جدول  ۲نشان میدهد که در سال  ،۱۳۵۵پس از چندین دهه توسعة سرمایهدارانه ۲/۴۰ ،درصد نیروی کممار شمماغل در ایممران در
جرگة طبقة کارگر بودهاند که یا در بخش خصوصی به کار اشتغال داشتند )  ۸۴درصد( یا در بخش دولتی )۱۶درصد( .گروه عمدة
بعدی خردهبورژواهایی بودند خویشفرما که  ۹/۳۱درصد نیممروی کممار را تشممکیل میدادنممد .تنهمما اقلیممتی کوچممک ) ۲/۱درصممد(
خردهبورژواهای "مدرن" بودند که به کارهای تخصصی اشتغال داشتند .باقی اینان در موقعیتهای "سنتی" در تولیممد )صممنعتی(،
کشاورزی ،یا خدمات مشغول به کار بودند .نزدیک به  ۶۰درصد خردهبورژواها دهقانان زمیندار بودند .بیش از یک میلیون ایرانممی
نیز "کارگران بیمزد خانوادگی" بودند.
جدول  :۲ترکیب طبقاتی نیروی کار شاغل در ایران ۱۳۵۵ :و  ۱۳۶۵و  ۱۳۷۵و ۱۳۸۵
کل

سرمایهداران

-

-

مدرن

-

سنتی

)هزار نفر(
۱۸۲
۲۳
۱۵۹

درصد
۱/۲
۸/۱۲

طبقة متوسط
کارکنان بخش
خصوصی

۱۰۲

۴/۵
۳/۲۱

۳۷۶

خردهبورژواری

-

مدرن

-

سنتی

کارکنان خانوادگی
بدون مزد

)هزار نفر(
۳۴۱
۲۲
۳۱۹

۲/۸۷
۴۷۷
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۱۳۵۵

کل

۱۳۶۵

۲۸۱۰
۳۴
۲۷۷۶

درصد
۳.۱
۵/۶

۹/۳۱
۲/۱
۸/۹۸

)هزار نفر(
۵۲۸
۷۵
۴۵۳

۵/۹۳
۷۷۴
۶۴

۰ /۷
۳/۸

۷۱۰
۷/۷۸

کل

۱۳۷۵

۴۳۹۰
۴۸
۴۳۴۳

درصد
۶/۳
۱/۱۴

۹/۳۹
۱/۱
۹/۸۹

)هزار نفر(
۱۵۳۰
۲۶۵
۱۲۶۶

۹/۸۵
۱۴۹۳
۲۱۹

۲/۱۰
۶/۱۴

۱۲۷۴
۷/۹۱

کل

۱۳۸۵

۵۱۹۹
۱۶۴
۵۰۳۵

درصد
۵/۷
۳/۱۷
۷/۸۲

۲۵۱۴
۷۶۲

۳/۱۲
۳/۳۰

۱۷۵۲
۴/۸۵
۷/۳۵
۲/۳
۸/۹۶

۷۳۶۶
۳۳۰
۷۰۳۶

۷/۶۹
۰/۳۶
۵/۴
۵/۹۵

۱۰۲۱

-

طبقة کارگر

۳۵۳۵

کارکنان بخش
خصوصی

۲۹۷۰
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۵۶۵

کارگزاران سیاسی

۷۳۲

-

اعضای عادی

)دونپایگان(
-

هنیروهای هنظامی و

شبههنظامی*

۶۷۳
۳۸۶

۱۸۱۰

۰/۸۴

۸۹۲

۰/۱۶

۱۸۵۱

۳/۸

۱۶۴۷

۹/۹۱

۱۱۹۷

۷/۵۲

کل

۸۷۹۹

۰/۱۰۰

۱۶۷۳

۰/۱۹

۵/۰

۴۵۸

۶/۲۴
۰/۶۷
۰/۳۳
۸/۱۶
۰/۸۹
۷/۶۴
۲ /۴

۱۱۰۰۲

۰/۱۰۰

۳۴۵۳

۴/۳۱

۴۴۷۴
۳۱۰۹
۱۳۶۶

۱۶۱۸
۱۳۷۴
۸۸۷

۴۶۳

۷/۳۰
۵/۶۹
۵/۳۰
۱/۱۱
۹/۸۴
۸/۵۴
۲/۳

۱۴۵۷۲

۰/۱۰۰

۴۲۵۸

۲/۲۹

۶۲۱۵
۴۷۲۳
۱۴۹۳

۱۷۸۰
۱۳۴۱
۶۹۰

۳۷۸

۴/۳۰
۰/۷۶
۰/۲۴
۷/۸
۳/۷۵
۸/۳۸
۹/۱

۲۰۴۷۶

۰/۱۰۰

۵۰۲۵

۵/۲۴

طبقة کارگر

)بخشخصوصی( هنسبت
کارکنان به هر
سرمایهدار

-

۲۷۰۲

۲/۴۰

نامشخص

شاخصهای تمرکز

-

۶/۱۱

۴۱

کل کارکنان دولت در
همة ردهها

۴۸۴

۴ /۴

۷۹۷

۵/۵

۶۸۳

۳/۳

۳/۱۶

۳/۵

۹/۵

۱/۳

طبقة متوسط )مدیران

و کارکنان فنی( هنسبت
به هر سرمایهدار

۵۶/۰

۱۹/۰

۴۱/۰

۵۰/۰

منبع :محاسبهشده بر مبنای آمارهای سرشماریهای نفوس و مسکن در سالهای  ۱۳۵۵و  ۱۳۶۵و  ۱۳۷۵و .۱۳۸۵
تذکار :برای آنکه تعداد کل نیروی کار شاغل به دست آید درصدهای ردههای اصلی به  ۱۰۰اضافه شده است .ردههای فرعی
درون همان رده به  ۱۰۰اضافه شده است.
* در همین حال هم شامل " کارگزاران سیاسی" به شمار رفتهاند.
در سال  ۱۳۵۵تعداد سرمایهدارها فقط  ۱۸۲۰۰۰نفر بود )  ۱/۲درصد نیروی کار شاغل( که اغلبشان هم "سنتی" بودنمد و تنهما
چند کارگر در استخدام داشتند .در همین سال ،در بخش خصوصی ،میممانگین تعممداد مزدبگیمران )در طبقمات کمارگر و متوسمط(
نسبت به هر کارفرمای سرمایهدار  ۹/۱۶نفر بود .در صنعت ۹۷ ،درصد کل بنگاههمما کمتممر از ده کممارگر داشممتند .میممانگین تعممداد
کارگران اینگونه کارگاهها تنها  ۹/۱نفر بود ،که تازه برخی از آنها هم کارگران بیمزد خانوادگی بودند .میانگین تعداد مزدبگیران

در اینگونه کارگاهها تنها  ۶۳/۰نفر بود.
در سال  ۱۳۵۵طبقة متوسط کوچک بود ،تنها  ۴۷۷۰۰۰نفر ،یا  ۴/۵درصد از نیروی کار شاغل .بیش از دوسوم طبقة متوسممط یمما
در مشاغل خدماتی در استخدام دولت بودند )عمدت ا در بخشهای آموزش و بهداشت( یا در مؤسسات دولممتی )نفممت ،حملونقممل،
ارتباطات ،و نظایر اینها( .تنها  ۳/۲۱درصد ) ۱۰۲۰۰۰نفر( از این طبقة متوسط کوچک در مقام مدیران ،صاحبمنصبان اداری ،یا
کارگران فنی و متخصص در استخدام بخش خصوصی بودنمد ،ک ه از غلبمة بیچ ونوچرای فعمالیت سمرمایهداران سمنمتی و سمهم
اند کشان در اقتصاد ایران حکایت داشت .دستگاه سیاسی دولت  ۳/۸درصد از نیروی کار شاغل را بهمنزلة کممارگزاران سیاسممی در
استخدام داشت ،که بیش از نیمی از اینان در نیروهای نظامی و شبهنظامی اشتغال داشتند.
بحران اقتصادی پساانقلبی در دورة درونتابی )نخستین دهة پس از انقلب( بر شکل و ترکیب طبقمماتی در ایممران تممأثیری قمماطع
داشت .اخلل و انقطاع در فرایند انباشت در بحبوحة منازعات اجتماعی و اظهارات اجتماعی ستیزهجویانه علیممه سممرمایه و ثممروبت
مناسبات سرمایهدارانة تولید را به عقب راند .ناکارآمدی و جنا حبندیهای درون دستگاه دولت و فقدان خطمشیهای روشن بممرای
تسهیل فرایند انباشت ،به بحران تولید دامن زد .با کاستهشدن تولید سرمایهدارانه فعالیتهای تولیممدی خردهکممالیی رواج یممافت.
انتظارمان این بود که این روند به پرولترزدایی نیروی کار بیانجاممد کمه در کماهش انمدازة طبقمة کمارگر ،گسمترش بیمش از ح مد
خردهبورژوازی ،و کنارگذاشتهشدن فعالیتهای خدماتی در اقتصادهای شهر و روستا بازتاب مییابممد .در بخممش کشمماورزی انتظممار
داشتیم که تعداد دهقانان افزایش یابد ،که مشخصهاش افزایش تعداد زمینداران خردهپاست.
دادههای ما حاکی از آن است که این انتظارات تحقق یممافته اسممت .جمدول شمممارة دو تغییممر ترکیممب طبقمماتی نیممروی کمار را در
سالهای پس از انقلب نشان میدهد .تغییر در فرایند درونتابی ) (۱۳۵۵-۶۵به حمدی آشمکار اسمت ک ه بهروشمنی بما دادههممای
آماری توصیفی اثبات میشوند .کاهش مطلق در اندازة افراد شاغل طبقات کارگر و متوسط در بخش خصوصی مشممهود اسممت .در
مقابل ،افزایشی شدید هم در اندازة نسبی و هم در اندازة مطلق طبقة سرمایهدار ،طبقة متوسط کارکنان دولت ،خردهبممورژوازی ،و
کارگزاران سیاسی مشاهده میشود .به نظر میرسد کاهش تعداد اعضای طبقة کارگر به بهای افزایش تعداد افممرادی بمموده کممه در
فعالیتهای خردهبورژوایی ،عمدت ا امور تولیدی و کشاورزی ،اشتغال یافتهاند .تحلیلهای بعدی نشان داد که این روند همراه اسممت
با کاهشی عمده در میانگین اندازة بنگاههای تولیدی .در بخش خصوصی ،میانگین تعداد استخدامشدگان از طبقة کممارگر بممه ازای
هر کارفرما از  ۳/۱۶نفر در  ۱۳۵۵به  ۳/۵نفر در  ۱۳۶۵کاهش یافت .ما این نسمبت را شمماخص تمرکمز میخموانیم زیممرا ،بهمثابممة
شاخصی برای اندازهگیری اندازة بنگاههای خصوصی ،درجة تمرکز سرمایه در بنگاههای تولیدی ایران را آشکار میسازد .راه دیگممنر
ص تمرکز تعیین تعداد مدیران و کارمندان ف منی و ماهر نسبت به تعداد کارفرمایان است .ما شاهد سقوطی بمما شممیب
ش شاخ ن
سنج ن
تند در شاخص تمرکز )از  ۵۶/۰به  ۱۹/۰در سالهای متناظر( هستیم که با میانگین تعداد مدیران و کارگران فمنممی انممدازه گرفتممه
میشود.
علوه بر این ،نتایج نشان میدهند که فرایند درونتابی همراه بود با افزایش در میزان فعالیتهای اقتصممادی دولممت .ایممن افزایممش

پدیدهای نامنمت مظر نبود ،زیرا بر اثر بازتوزیع گستردة داراییها به نفع دولت و بنیادهای شبهدولتی در همة بخشهای اقتصادی ،و به
بهای ازبینرفتن بخش خصوصی ،پدید آمد .بنابراین ،باید انتظار داشته باشیم تعداد کسانی از اعضای طبقة متوسط و طبقة کارگر
که به استخدام دولت درمیآیند و نیز تعداد کسانی که بمه ردههمای عمادی و دونپایممة کمارگزاران سیاسممی میپیوندنمد افزایشممی
چشمگیر یابد )جدول .(۲
همانگونه که پیشبینی میشد ،برخی از این تغییرات ،بهویژه کاستهشدن از اندازة طبقة کارگر و افزایممش انممدازة خردهبممورژوازی،
طی جریان معکوس برونتابی طی سالهای  ۱۳۶۵و  ۱۳۷۵روندی عکس یافتند .همانگونه کممه در آمممار جمعیممتی سممال ۱۳۶۵
مشاهده میشود ،این روند در دهة بعد نیز ادامه یافت .پرسشی که برای ما مطر ح است این است که چه کسی به چه کسی باخت
و تا چه حد .با توجه به اینکه هر تغییری در تعداد افراد یک طبقه در طی زمان بسممتگی دارد بممه تغییممرات همزمممان در ترکیممب
طبقات )اثر طبقه( و نیز به تغییر در اندازة مطلق نیروی کار )اثر اشتغال( ،پاسخ تحلیلی به پرسش ما مستلزم تفکیک مطلق تغییر
طبقاتی مشهود در نیروی کار )جدول  (۲در طبقه و اثرات اشتغال است )جدول .(۳
جدول  :۳تفکیک طبقات ۱۳۵۵ ،تا ۱۳۸۵
سرمایهداران

-

-

مدرن

-

سنتی

طبقة متوسط
کارکنان بخش خصوصی

:

کارکنان دولت اقتصادی و

اجتماعی

خردهبورژواری

-

مدرن

-

سنتی

کارکنان خانوادگی بدون
مزد

-

طبقة کارگر
کارکنان بخش خصوصی

:

کارکنان دولت اقتصادی
و اجتماعی

۱۳۵۵
اثر طبقه
اثر اشتغال

/

۶ ۴۵

۳ ۱۱۱

۸ ۱۱۰

۵ ۷۵

/

۸ ۲۱۳

/

۸۵

-۸/۶

۲۷

/

۰ ۴۵

/

۲ ۳۰

/

/

۸ ۳۹

۳ ۱۲۰

/

۵ ۱۰۳

/

۴ ۳۰

/

۵ ۱۸۳

/

/

۵ ۱۱۹

۴ ۱۷۷

/

۲ ۲۵۱

/

۱ ۴۷۶

/

۹ ۶۰۴

/

/

۴ ۲۵

-۹/۶۲

۸ ۲۰

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

۱۳۶۵
اثر طبقه
اثر اشتغال

/

۱۳۷۵
اثر طبقه
اثر اشتغال

۰ ۱۶۰

/

۲ ۶۲۹

۹ ۲۱۰

/

۹ ۸۹۵

/

۸ ۴۱۶

۵ ۶۳۳

/

/

۶ ۱۳۳

۶ ۸۸

/

۸ ۴۵۴

/

۳ ۲۴۰

۴ ۲۳۰

۵ ۳۳۳

/

/

۷ ۱۴۲۴

/

۳ ۵۱۶

-۰/۳۸

۶ ۴۹۸

/

-۲/۶۱۶

۸ ۲۱۰۶

۲ ۶۰

/

۲ ۳۷۹۲

/

/

۱۵

۴ ۱۵

/

۰ ۱۰۱

۵ ۶۶

/

۵ ۹۹

/

۱ ۴۵

/

/

۳ ۱۴۰۹

-۲/۷۱۷

۳ ۲۰۴۰

/

-۴/۳۹

۱ ۳۶۸۴

/

/

۱ ۱۵۶

۰ ۳۲۳

/

-۱/۴۳۷

/

۳ ۸۹۵

۲ ۱۸۱۳

/

-۳/۷۲

/

۸ ۷۱۰

۷ ۱۲۵۹

/

۳ ۳۵۴

/

۵ ۱۸۴

۵ ۵۵۳

/

-۷/۴۲۶

/

۳ ۷۰۳
۵۸

/

۸ ۶۹۴

۹ ۸۷۱

/

۶ ۲۵۵

-۹/۷۹۲

/

۸ ۸۸۴

-۹/۱۷۱۷

/

۳ ۷۴۳

-۲/۱۹۰۳

/

۳ ۱۸۵

/

/

/
/

۴ ۱۴۱

۴ ۱۴۰۳

۰ ۱۳۵

/

/

۵ ۲۱۰

/

۰ ۸۷۷

/

۲ ۷۸۹

۹ ۳۰

۰ ۹۴

/

/

۰ ۲۴۲

/

۲ ۱۱۰۶

/

/

/

/

اثر اشتغال

۱۳۸۵

اثر طبقه

/

/

/

۱ ۱۵۷

/

۹ ۸۷۶

/

۵ ۵۸۷

/

۴ ۲۸۹

/

/

/

۴ ۵۲۵

۰ ۸۷۸
۵ ۸۲۶
۹ ۲۵۰
۶ ۵۷۵

۳ ۱۳۵۵

-۵/۱۶۹۳

۶ ۴۶۹۱

-۷/۲۰۱۱

۵ ۳۹۴۱

-۱/۲۱۸۹

۰ ۷۵۰

/

۴ ۱۷۷

کارگزاران سیاسی

-

اعضای عادی

/

۲ ۱۸۳

/

۰ ۹۳۶

/

۸ ۶۰۰

-۱/۸۳۴

/

۷ ۶۵۵

-۹/۴۹۳

/

۶ ۹۷۱

/

۲ ۷۶

)دونپایگان(
-

هنیروهای هنظامی و

شبههنظامی*

نامشخص
کل

۳ ۱۸۶

/

/

۵ ۹۶

/

۲ ۱۰

۱ ۴۰۷

/

۱ ۲۲۰۲

/

/

/

/

۶ ۵۳۴

-۵/۸۰۸

/

۵ ۸۰۶

/

۵ ۳۸۸

-۴/۶۹۸

/

۷ ۷۱۴

/

۶ ۱۴۸

-۸/۱۴۳

/

/

۱ ۳۵۷۰

۰۰

/

/

۰۰

/

۶ ۸۹۲

-۳/۲۲۴

۶ ۵۵۶

-۳/۵۸۹

/

-۶/۲۰۷

۵ ۳۹۵

-۵/۵۵۶

۰ ۵۱۲

/

۵ ۱۸۷

-۰/۲۶۳

۹ ۵۳

/

۷ ۲۹۲

۸ ۵۹۰۴

۰۰

/

۹ ۱۱۶۷۶

/

/

/

۰۰

منبع :محاسبهشده بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سالهای  ۱۳۵۵و  ۱۳۶۵و  ۱۳۷۵و .۱۳۸۵
* درعینحال در زیرردة "کارگزاران سیاسی" نیز به شمار میرود.
کاهش تعداد مطلق و نسبی طبقة کارگر شاغل در همة مشاغل اصلی بخش خصوصی ،بهویژه در تولید صنعتی و کشاورزی ،بهرغم
افزایش تعداد مستخدمین دولتی ،طی دورة درونتابی بسیار حاد و چشمگیر بوده است .اندازة خالص کمماهش در اسممتخدام طبقممة
کمارگر و افزای ش مطلمق و مهممم تعمداد خردهبورژواهما در بنگاههمای تولی د صمنعتی و کشماورزی شماخصهای پرولتاریممازدایی و
دهقانیشدن در این دوره است .البته بزرگ نی تغییر در درون هر طبقه و تغییر خالص بین طبقات و آزمممون انتظممارات تحلیلممی ممما
دربارة دورههای درونتابی و برونتابی را محاسبات حاصل از روش تفکیک تأیید میکند.
در میان سالهای  ۱۳۵۵و  ،۱۳۶۵هنگامی که اندازة نیروی کار شاغل از  ۸/۸میلیون به  ۱۱میلیممون نفممر رسممید ،تعممداد اعضممای
طبقة کارگر میبایست  ۸۸۴۸۰۰نفر )اثر اشتغال( افزایش مییافت تا موقعیت نسبیاش را حفظ کند .بااینهمه ،فرایند درونتممابی
اندازة طبقة کارگر را  ۷/۱میلیون کمتر از حمد انتظار نگاه داشت .اثر طبقه برای طبقة کارگر در استخدام بخممش خصوصممبی منفممنی
 ۹/۱میلیون بود )جدول  .(۳در این طبقه بازندگان اصلی آنانی بودند که در صمنایع تولیمدی )منفمنی  ۱۳/۱میلیمون( و کشماورزی
)منفنی  ( ۴۳۷۰۰اشتغال داشتند .در همین حال ،اثر طبقه برای آن عده از طبقة کارگر که در استخدام دولت بودند اگرچه کوچک
) ( ۱۸۵۰۰۰اما مثبت بود .حتی اگر فرض را بر این قرار دهیم که افزایش نسبت طبقة کارگر شاغلشده در بخممش دولممتی بممر اثممر
ملیکردنها و مصادرة برخی از بنگاههای بزرگ خصوصی رخ داده باشد )و جابهجایی از بخش خصوصی به دولممتی بمه ایممن دلیممل
پدید آمده باشد( ،میزان افزایش بهقدری اند ک بوده است که اثر طبقة منفنی عظیمی را که طبقة کارگر شاغل در بخش خصوصی
متحمل شد جبران نمیکند .بنابراین ملیکردن صنایع را نمیتوان توضیحی برای کاهش عظیم تعداد کممارگران شمماغل در بخممش
خصوصی دانست.
اثر طبقة منفی عظیم طبقة کارگر یک کبعد از پرولتاریازدایی نیروی کار در دورة درونتابی است .رشد سریع خردهبورژوازی ،که در
همان هنگام هم پرشمار بود ،وجه دیگر همان فرایند است .در میان سالهای  ۱۳۵۵و  ۱۳۶۵تعداد خردهبممورژوازی  ۶/۱میلیممون

افزایش یافت ) ۵۶درصد( ،که  ۷۰۳۰۰۰نفرشان به واسطة اثر اشتغال و  ۸۷۷۰۰۰نفرشان بممه واسممطة اثممر طبقممه بممه ایممن طبقممه
پیوستند .در همین دوره تعداد کشاورزان )دهقانان( خردهبورژوا به  ۶۲۹۰۰۰نفر افزایش یافت ،آنهم درحالیکه انممدازة کممارگران
کشاورزی  ۳۲۰۰۰۰نفر کاهش یافت که بازتاب فرایند دهقانیشدن کشاورزی در ایمران بمود .بمه همیممن قیماس ،تع داد کمارگران
تولیدی خردهبورژوازی  ۷۱۸۰۰۰نفر افزایش یافت ،درحالیکه اندازة طبقة کارگر شمماغل در بخممش تولیممد  ۶۴۸۰۰۰نفممر کمماهش
یافت که نشانة بارز فرایند کارگرزدایی است .در دورة درونتابی اثر طبقة مثبت خردهبورژوازی به حدود  ۴۰درصد تممازهواردان بممه
بازار کار بالغ شد.
اعضای عادی و دونپایة کارگزاران سیاسی که رشدی سریع داشتند و عمدتا در نیروهای نظامی و شبهنظامی شاغل بودنممد شمممار
بزرگ دیگری از نیروی کار رو به رشد را تشکیل میدادنممد .بیممن سممالهای  ۱۳۵۵و  ۱۳۸۵بیممش از  ۱/۱میلیممون نفممر بممه شمممار
کارگزاران سیاسی دولت افزوده شد .بیش از  ۸۰۰۰۰۰تن از اینان کسانی بودند که موجب افزایش تعداد نظامیان )از همه مهمتممر
سپاه پاسداران انقلب( و نیروهای شبهنظامی )مثل کمیتهها و بسیج( شدند .اثممر طبقممة  ۹۳۶۰۰۰نفممری کممارگزاران سیاسممی ۴۳
درصد از افراد اضافهشده بممه نیممروی کممار را شممامل میشممدند .ایممن وضممع نشممانگر آن اسممت کممه درحممالیکه اخلل در مناسممبات
سرمایهدارانة تولید موجب بهبیرونپرتشدن بسیاری از اعضای بالقوه و بالفعل طبقة کارگر شد ،برخی از کارگران به دامممان تولیممد
خردهکالیی افتادند و دیگران )همچون بسیاری و شاید هم بتوان گفت بیشترشان( در دورة بیثباتی سیاسممی و جنممگ بمما عممراق
جذب نهادهای نظامی و شبهنظامنی تازهتأسیس دولتی شدند.
در دورة درونتابی عدة سرمایهداران ،با اثر طبقة مثبت  ۱۱۳۰۰۰بسیار افزایش یافت ،و این افزایش در حالی بود که اثممر اشممتغال
رشدشان  ۴۶۰۰۰سرمایهدار بود .همة این افزایش در تعداد سرمایهداران سنتی رخ داد .درواقع ،تعداد سرمایهداران مدرن کمماهش
یافت .اثر طبقه در تعداد سرمایهداران مدرن در این سالها کاهشی تقریبا  ۷۰۰۰نفری بود .همانگونه که پیش از این گفته شممد،
افزایش شدید تعداد سرمایهداران سنتی همراه بود با کاهش شدید اندازة بنگاههای سممرمایهداری کممه بازتمماب آن در افممول تعممداد
کارکنان مزدبگیر نسبت به کارفرمایان سرمایهدار دیده میشممود .پممس افزایممش تعممداد سممرمایهداران پابهپممای "سنتیسممازنی" )یمما
"مدرنیزهزدایی" از( طبقة سرمایهدار پیش میرفت ،طبقهای که پیشاپیش نیز عمیقا سنتی بود و پراکندگی پیشمماپیش موجممودش
از قبل هم شدیدتر میشد .اثر طبقه در افزایش تعداد سرمایهداران بخش کشاورزی  ۷/۷برابر اثر اشتغال بود .یعنممی ،بممرای آنکممه
نسبت سرمایهداران بخش کشاورزی بین سالهای  ۱۳۵۵تمما  ۱۳۶۵ثممابت بمانممد تعدادشممان بایممد  ۸۹۰۰نفممر افزایممش مییممافت،
حالآنکه  ۶۸۵۰۰نفر بیش از این حد افزایش یافت .اثر طبقه برای سرمایهدارانی که در موقعیت تولید قرار داشتند  ۳/۳برابر اثممر
اشتغالشمان بمود .در همیممن دوره تعمداد شماغلن طبقمة کمارگر در کشماورزی و تولیمد ص نعتی بهطمور مطلمق کماهش یمافت.
ک بخش خصوصی نیممز آشممکار میشممود.
انقباض فعالیتهای سرمایهدارانه در آینة افول مطلق طبقة متوسنط پیشاپیش بسیار کوچ ن
بنگاههای سرمایهدارانة کوچک سنتی کاربرد چندانی برای مدیران و گردانندگان متخصص کارخانجات بمزرگ و نیمز کمارگرانی بما
سطح مهارت بال که اکثریت کارگران طبقة متوسط را در بخش خصوصی تشکیل میدادند نداشتند .درعینحال ،تعممداد کممارگران
طبقة متوسط که به استخدام دولت درآمدند بسیار افزایش یافت .اثر طبقه در افزایش تعداد این عده از شاغلن  ۲۴۰۰۰۰نفر بود،

یعنی  ۵/۲برابر اثر اشتغالشان .بخش عمدة این افزایش به سبب افزایش تعداد کارگران متخصص در آموزش و بهداشممت عمممومی
بود ،و البته ،از آنجا که به سبب ملیکردن و مصادرة بنگاهها و کارخانههای خصوصی که مؤسسات )و کممارگران( بیشتممری را بممه
قلمرو شاغلن دولت وارد کرد ،افزایشی هم در تعداد مدیران مؤسسات دولتی به چشم میخومرد.
سرانجام باید وجود گونهای بینظمی در دادههای موجود را یادآور شویم .باید انتظار داشت که پرولتاریایی و دهقانیکردن نیممروی
کار با افزایشی متناسب در تعداد کارگران بیمزد خانوادگی همراه باشد ،زیرا آنها علیالصول در مؤسسات سرمایهدارانة کوچک و
خردهبورژوازیی اشتغال مییابند .بااینهمه ،ما در دورة درونتابی شاهد کاهش تعداد کارگران بیمزد خانوادگی هسممتیم تمما جممایی
که اثر طبقة منفی رشد کسانی که در این جایگاه طبقاتی قرار دارند سه برابر اثر اشتغال رشدشممان اسممت .حممدود دوسمموم تعممداد
مطلق و یکدو نم اثر طبقة مرتبط با چنین کاهشی در تعممداد کممارگران بیمممزد خممانوادگی را میتمموان بممه حسمماب افزایممش تعممداد
کارگرانی گذاشت که جایگاه طبقاتیشان "نامشخص" بوده است .کارگران بیمزد خانوادگی گروهی بودند که به احتمممال قمموی در
ردة "نامشخص"ها قرار میگرفتند ،بهویژه وقتی کمه اکمثریت قریببهاتفماق کمارگران بیممزد خمانوادگی متشمکل بودنمد از زنمان
روستایی .همچنین احتمال دارد ،به سبب عوامل واقعی دیگر ،همچون افزایش نرخ تحصیل و کسادی بازار قممالی و گلیممم و سممایر
منسوجات دستباف ،که اصلیترین مشغولیت در روستاهاست ،زنان کارگر بیمزد خانوادگی در پدیدآمدن ایممن وضممع مممؤثر بمموده
باشند.

دورة دوم :برونتابی؛ افول خردهبورژوازی و بازگشت طبقة کارگر
]امام[ خمینی ]ره[ در خرداد  ۱۳۶۸درگذشتند .از آن پس سیاستهای آزادسازی و مقرراتزدایی و خصوصیسازی ،آنقدر که در
توان داشتند ،کمک کردند که جمهوری اسلمی نهادهای بازار و مناسبات سرمایهدارانة تولید را بازسازی کند .اگرچه قدرقدرتی و
حضور همهجانبة دولت در اقتصاد همچنان تداوم داشت ،اما فضای سیاسی و اجتماعی بیش از گذشته پذیرای فعالیتهای بخممش
خصوصی شد .جمهوری اسلمی الزام و تعهد خود را به حفاظت از امنیت سرمایه و باورش به تقدس حقوق مممالکیت خصوصممی را
ابراز داشت و غالنب طر حهای اسلمیکردن اقتصاد را بیسروصدا کنار گذاشت .افزایش درآمد نفممت از سممال  ۱۳۶۹تمما  ۱۳۸۵نیممز
خیری مضاعف را سبب شد و موجبات تسهیل انباشت سرمایه و تعمیق تولیممد سممرمایهدارانه را فراهممم آورد .بممدینترتیب فراینممد
برونتابی آغاز شد که انتظار میرفت به پرولتاریاییکردن نیروی کار و دهقانزدایی از کشاورزی بیانجامد .اگرچه فرایند برونتممابی
در  ۱۳۸۵کامل نشد ،اما نمود و تأثیر آن بر سرشت نیروی کار به قدر کفایت در سرشماریهای  ۱۳۷۵و  ۱۳۸۵مشاهده میشممود
)جدول .(۲
در حدفاصل سالهای  ۱۳۶۵تا  ۱۳۷۵اشتغال کل در ایران  ۴/۳۲درصد افزایش یافت و به  ۵/۱۴میلیون بممالغ شممد .بیممش از ۵۱
درصد از این افزایش نیروی کار به سبب اضافهشدن بر تعداد طبقة کارگر بود که در دورة پیشین تعداد مطلقاش سممخت کمماهش
یافته بود .کارمندان طبقة متوسط شاغل در بخش خصوصی از نظر تعداد سهبرابر شدند )که البته کماکان بخش کوچکی از نیروی
کار را تشکیل میدادند( ،و تعداد سرمایهداران همچنان سریعتر از نرخ افزایش نیروی کار افزایش مییافت .درعینحال ،نرخ رشممد

خردهبورژوازی کاهش پیدا کرد ،و از آنجا که پس از پایانگرفتن جنگ عراق و ایران تعداد نظامیان و شممبهنظامیان  ۴/۲۶درصممد
کمماهش یممافت ،تعممداد کسممانی کممه بممه عنمموان کممارگزاران سیاسممی دولممتی شمماغل بودنممد افممت مطلممق یممافت )جممدول .(۲
در این دوره شاهد بزرگترین اثر طبقه در رشد طبقة کارگر هستیم ،رقمی معادل  ۸۹۵۰۰۰نفر ۷۱۱۰۰۰ .تممن از ایممن تعممداد در
بخش خصوصی شاغل شدند و  ۱۸۵۰۰۰تن از آنان جذب دولت شدند .این افزایش در اندازة نسبی طبقممة کممارگر همممراه بممود بمما
کاهش چشمگیر در اندازة نسبی خردهبورژوازی که اثر طبقهاش تنزلی برابر با  ۶۱۶۰۰۰نفر داشت .بزرگترین رشد اثممر طبقممه در
طبقة کارگر ) ( ۴۶۷۰۰۰در مورد کسانی بود که در موقعیتی تولیدی در بخش خصوصی شاغل بودند .برعکس ،بزرگترین کاهش
در سهم خردهبورژوازی در کشاورزی بود ،که اثر طبقهاش برابر با منفنی  ،۸۹۱۰۰۰یعنی بزرگتر از اثر اشتغالاش ،و گویای تنممزل
در تعداد مطلق آن بود )جدول  .( ۲این همان فرایند پرولتاریاییکردن و دهقانزدایی است که ما در دورة برونتابنی پس از رحلممت
]امام[ خمینی انتظارش را داشتیم؛ یعنی دورهای که نهادهای بازار بازگردانده و مناسبات سرمایهدارانه بازسازی میشممد و انباشممت
سرمایه شتاب مییافت .جالب آنکه خردهبورژوازی مدرن مقتدرانه بازگشت و تعدادش بین سالهای  ۱۳۶۵تمما  ۱۳۷۵سممه برابممر
شد .اثر طبقة رشد خردهبورژوازی مدرن در این دوره ) (۱۰۱۰۰۰بیش از شش برابر اثر اشتغالاش ) (۱۵۰۰۰بود .روشن است که
فشمممار اصممملی ایمممن توسمممعة سمممرمایهدارانه بمممر شمممانة خردهبمممورژوازی سمممنتی و سمممرمایهداران سمممنتی کوچمممک بمممود.
الگوی رشد طبقة سرمایهدار با تغییرات فوق سازگار بود .در این دوره ،رشد اثر طبقة سرمایهداران مدرن ) ،(۴۵۰۰۰که تعدادشممان
در دهة گذشته مطلقا کاهش یافته بود ،از سرمایهداران سنتی ،بهرغممم تعممداد اند کشممان در  ،(۳۰۰۰۰) ۱۳۶۵بزرگتممر بممود .بممه
عبارت دیگر ،رشد اثر طبقة سرمایهداری مدرن بیش از شش برابر اثر اشتغالشان بود ،حالآنکه این رقم برای سرمایهداران سنتی
فقط یکسوم بود .سرمایهداران در بخش کشاورزی با اثر طبقة منفی بزرگی روبهرو شدند که حاکی از آن اسمت ک ه تعمداد آنهمما
بسیار کندتر از تعداد نیروی کار شاغل در آن بخش رشد میکرد .در مجموع ،در سالهای میان  ۱۳۶۵تما  ۱۳۷۵میمانگین تعمداد
کارکنان مؤسسات بخش خصوصی در کل اقتصاد از  ۵/۵به  ۳/۶افزایش یافت.
افزایش زیاد در اندازة نسبی سرمایهداران مدرن و افزایش در میانگین اندازة مؤسسممات و بنگاههممای خصوصممی معممموال منجممر بممه
افزایش نسبت مدیران و کارگران فنی )به عبارت دیگر ،کارکنان طبقة متوسممط( بخممش خصوصممی میشممود .دادههممای ممما نشممان
میدهند که میان سالهای  ۱۳۶۵و  ۱۳۷۵اندازة نسبی )اثر طبقه( کارکنان طبقة متوسط بخش خصوصی  ۱۳۴۰۰۰تن افزایممش
یافت ،یعنی بیش از شش برابر رشد مورد انتظارش )اثر اشتغال( اگر اندازة نسبیاش در نیروی کار شاغل همانی باقی میماند کممه
در سال  ۱۳۶۵بود.
در این اثنا ،تعداد مطلق کارگزاران سیاسی دولت کاهش یافت ،آنهم با اثر طبقة منفنی  ۸۳۴۰۰۰که بزرگتر از اثر اشممتغال آن )
 ( ۶۰۱۰۰۰بود .مهمترین عامل مؤثر بر کاهش اندازة دستگاه سیاسی دولت ترخیص نظامیان و شممبهنظامیان از خممدمت بممود ،کممه
بااثر طبقة منفی ) (۶۹۸۰۰۰بزرگتر از اثر اشتغالاش ) (۳۸۹۰۰۰نشان داده میشود .البته در همان دوره دولمت تعمداد شماغلن
طبقة متوسط و طبقة کارگر خود را به طرز چشمگیری افزایش داد ،که اثر طبقة اولی  ۳۳۴۰۰۰و اثر طبقة دومی  ۱۸۵۰۰۰بممود
)جدول .(۳

در دهة پس از آن ،یعنی از  ۱۳۷۵تا  ،۱۳۸۵نیروی کانر شاغل بیش از  ۴۰درصد افزایش یافت و به بیش از  ۲۰میلیون تن رسید.
البته آرایش طبقات اجتماعی از برخی جهات تقریبا دستنخورده باقی ماند )جدول  .(۲مهمتراز همه اینکه سهم طبقممة کممارگر و
خردهبورژوازی ،به ترتیب ،تقریبا همان  ۳۰درصد و  ۳۶درصد ماند .این بدان معناست که "اثر طبقه" برای این دو ردة طبقاتی در
این دوره بهطور نسممبی کوچممک بممود )جممدول  .( ۳البتممه در ایممن دهممه تغییممرات قممابلتوجهی روی داد .مهمتریممن ایممن تغییممرات
سهبرابرشدن تعداد سرمایهداران بود ،آنهم وقتی که یک میلیون سرمایهدار جدید به تعداد کل  ۵۰۰۰۰۰نفری سال  ۱۳۷۵اضافه
شدند .شاخص تمرکز ،که بر اساس تعداد شاغلن طبقة کارگر به نسبت هر سرمایهدار سنجیده میشممود ،بمما نممرخ رشممدی بسممیار
کندتر از نظر تعداد طبقة کارگری که در بخش خصوصی کار میکردند ،از  ۹/۵در  ۱۳۷۵به رقم ناچیز  ۱/۳در  ۱۳۸۵رسید .ایممن
رقم نشانگر آن است که در  ۱۳۸۵حتی تعداد بیشتری از مؤسسات و بنگاههای تجاری فقمط یممک یما دو نفمر مزدبگیمر داشمتند.
درعینحال ،تعداد مدیران و کارگران فنی شاغل در بخش خصوصی )طبقة متوسط( بیش از سه برابر شد ،و شاخص تمرکز ،که بر
اساس تعداد مدیران و شاغلن فنی نسبت به هر کارفرما سنجیده میشود ،در  ۱۳۷۵از ۴۱/۰نفر و در  ۱۳۶۵از تنها  ۱۹/۰نفر بممه
 ۵/۰نفر افزایش یافت .این تغییرات نشاندهندة آن است که در عین اینکه نرخ رشد تعداد شرکتها و مؤسسممات بسممیار کوچممک
بسیار سریع بود ،تعداد شرکتها و بنگاههای بزرگ و مدرن خصوصی نیز ،که مستلزم داشتن سازمان مدیریتی پیچیده و کارگران
فنی ماهراند ،افزایش یافته است .این همان روندی است که در سالهای پیش از انقلب رو به سوی سمماختار بممازار داشممت ،یعنممی
هنگامی که بازار تشکیل شده بود از تعداد بسیار زیادی از بنگاههای بسیار کوچک و تعداد انممدکی از بنگاههممای بسممیار بممزرگ .در
دهة نخست پس از انقلب ،بسیاری از بنگاههای بزرگ یا به دست دولبت ملی شدند یا از سوی دادگاههای انقلببی مصادره یا صرفا
به ورشکستگی افتادند .بدین ترتیب بازار تحنت سیطرة مؤسسات بزرگ عمومی )دولتی( و تعممداد بسممیار زیممادی بنگاههممای بسممیار
کوچک و چند بنگاه متوسط رو به افول در میانة اینها قرار گرفت.
دو تغییر چشمگیر دیگر در آرایش طبقاتی طی دهة گذشته پدید آمد .نخست ،کاهش سهم کارکنان دولت از اشممتغال کممل از ۲۹
درصد به  ۲۵درصد بود که عمدت ا بر اثر کاهش تعداد کسانی بوده است که در نیروهای نظامی و شبه نظامی شاغل بودهاند .سممهم
کارگزاران سیاسی در اشتغال کل از  ۱۱درصد به  ۷/۸درصد کاهش یافت .دیگر اینکه ،تعداد مطلق کارگران بیمزد خممانوادگی از
 ۷۹۷۰۰۰به  ۶۸۳۰۰۰تنزل یافت .در چند دهة گذشته این مرموند در ایران مرموندی سکولر و عمدتا حاکی از شهری شممدن اقتصمماد
ایران بوده است ،زیرا کار خانوادگی بیمزد اساسا شکلی از اشتغال روستایی است.

نمودار  :۱مرموندهای کلی :ردههای اصلی طبقاتی

وقتی آرایش طبقات را میان سالهای  ۱۳۵۵و  ۱۳۸۵با هم مقایسه کنیم )جممدول  ۲و شممکل  ،(۱ملحظممه میکنیممم کممه سممهم
سرمایهداران ،کارگران طبقة متوسط ،خردهبورژوازی ،و کارگزاران سیاسی دولت در نیروی کمار شماغل افزایمش یمافته ،حمالآنکه
سهم و نسبت کارکنان طبقة کارگر و کارگران بیمزد خانوادگی به اندازة زیادی کاهش پیدا کرده اسممت .بممااینهمه و بهرغممم ایممن
تفاوتهای مهم ،ساختار طبقاتی نیروی کار در سال  ،۱۳۸۵در تضاد محض با آنچه در سال  ۱۳۶۵بوده ،نوعی تغییممر بممه سمموی
شبیهشدن با ساختار طبقاتی پیش از انقلب را نشان میدهد.

بممممممممممممازآرایی طبقمممممممممممماتی در آینممممممممممممة بخشهممممممممممممای مختلممممممممممممف اقتصممممممممممممادی
ما با سنجش اثر طبقه و اثر اشتغال که ردههای مختلف طبقاتی در بخشهای مختلف اقتصادی در خلل این سالها با آن روبهرو
بودهاند به در ک بهتری از بازآرایی طبقاتی میرسیم .نگاه از این منظر ازآنرو مفیند فایده است کممه تغییممرات طبقمماتی و تغییممرات
بخشهای مختلف اقتصادی با هم بسیار مرتبطاند .به منظور رعایت اختصار ،ما تحلیلمان را به تغییرات میمان سمالهای  ۱۳۵۵و
 ۱۳۷۵محدود کردهایم .به علوه ،به علت فقدان دادههای دقیق برای طبقهبندی متقاطع طبقات و بخشهای اقتصادی ،نتوانستیم
نه میان طبقة کارگر و طبقة متوسط در بخش خصوصی تمایز بگذاریم و نه تفاوت دقیق میان گونههای مختلف کارکنان دولممت را
بیابیم .البته توانستیم تفاوت میان کارگزاران سیاسی و کارمندان عادی دولت در بخش خدمات را روشن سازیم چندان کممه ارقممام
مربوط به کارمندان دولت در بخش خدمات نمایانگر ارقام واقعی طبقة کارگر به اضافة طبقة متوسط است .همچنین ،در محاسممبة
اثر طبقه و اشتغال در هر بخش اقتصادی ،اشتغال کل در آن بخش را به منزلة عامل تعدیل در نظممر گرفممتیم .ممما ایممن کممار را بممه
منظممممور جلممممب نظرهمممما بممممه تغییممممر طبقمممماتی در هممممر یممممک از بخشهممممای اقتصممممادی انجممممام دادیممممم.

جدول شمارة چهار حاصل تجمیعزدایی از اثر طبقه و اثر اشتغال در چهار بخش عمدة اقتصاد )کشاورزی ،صنعت ،ساختوسمماز ،و
خدمات( است )که اکنون میتوان به جای اثر اشتغال اثنر بخشی را به کار برد( .نخستین بممار اسممت کممه ممما اینجمما در تحلیلمممان
نسبنت اثر طبقه بر اثر اشتغال را به کار گرفتهایم .به یاد بیاوریم که اگر سهم یک ردة طبقمماتی در نیممروی کممار شمماغل )در اینجمما
اشتغال کل در یک بخش اقتصادی( ثابت بماند در حالی که نیروی کار شاغل در آن بخش تغییر کند ،اثر طبقه صفر خواهد بممود.
بنابراین ،نسبت بزرگ اثر طبقه بر اثر اشتغال گویای تغییر در سهم کارگران در ردة طبقاتی مفروض در نیروی کممار شمماغل در آن
بخش اقتصادی )یا انحرافی چشمگیر از روندی که انتظارش میرفت( است .از آنجا که در همممة ممموارد بررسیشممده اثممر اشممتغال
مثبت است )رشد در اندازة نیروهای شاغل در هر بخش و در پی آن جریان خطی مثبتی در رشد کممه در مممورد هممر ردة طبقمماتی
انتظار میرفته است( ،نسبت منفی اثر طبقه بر اثر اشتغال حاکی از اثر طبقة منفی است )یعنی ،کسری نسبت به آنچه انتظممارش
میرفت(.
جدول  :۴بازآرایی طبقاتی در بخشهای اقتصادی :تفکیک تغییرات ،سالیان  ۱۳۵۵تا ۱۳۷۵
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منبع :محاسبهشده بر اساس آمار نفوس و مسکن سالهای  ۱۳۵۵تا  .۱۳۷۵تذکر :اطلعات مربوط بممه  ۱۳۸۵در دسممترس نبممود.
* کممارگزاران سیاسممی در سممتون کممل در شمممار آمدهانممد اممما در ارقممام مربمموط بممه بخشهممای اقتصممادی محاسممبه نشممدهاند.
همانطور که در سطح کلن مشاهده کردیم ،در سالهای  ۱۳۵۵تا  ۱۳۷۵در همة بخشهای اقتصادی اثر طبقة منفممی بزرگممی را
در مورد "کارکنان بخش خصوصی" ،که عمدتا شامل طبقة کارگر میشممد ،شمماهد هسممتیم .البتممه ،تممأثیر آن در همممة بخشهممای
اقتصادی بهیکسان و مساوی توزیع نشد .در صورتی که نسبت کارکنان بخش خدمات تغییر نمیکممرد ،بایممد تعممداد کارکنممان ایممن
بخش بیش از  ۹۰۰۰۰۰تن افزایش مییافت .البته درواقع تغییر بیش از نیم میلیون تن کمتر از روند مورد انتظار بممود و بنممابراین
نسبت اثر طبقه به اثر اشتغابل منفنی  ۶/۰بود .نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال در بخشهای کشاورزی و ساختمان به ترتیممب منفممنی
 ۷/۳و منفنی  ۲/۱بود و حاکی از اینکه اثر طبقة منفی بزرگتر از اثر اشتغالی بود که انتظارش میرفت .نسبت اثممر طبقممه بممر اثممر
اشتغال در میان کارکنان بخش خصوصی در بخش کشاورزی رخ داد که بزرگترین کمماهش نسممبنی انممدازة طبقممه در میممان همممة
طبقات و در همة بخشها بود.
میان سالهای  ۱۳۵۵و  ۱۳۷۵تعداد کارکنان دولتی  ۶/۲میلیون نفر افزایش یممافت ،حممالآنکه افزایممش تعممداد کارکنممان بخممش
خصوصی فقط  ۲۲۵۰۰۰نفر بود )جدول  .(۴کارکنان دولت شامل همة آنهایی میشممد کممه چممه در خممدمات اجتممماعی اشممتغال
داشتند و چه در فعالیتهای اقتصادی و همچنین "کارگزاران سیاسی" را نیز دربرمیگرفت .البته ممما در توزیممع بخشممنی کارکنممان
دولت کارگزاران سیاسی را که بهتقریب همهشان در زمرة کارکنان بخش خدمات محسمموب میشممدند کنممار گذاشممتیم .بنممابراین،
توزیع کارکنان دولت در بخشهای اقتصادی فقط شامل طبقة کارگر و متوسط شاغل در بخش دولتی میشممود .در ایممن رده ،اثممر
طبقة مثبت در بخشهای صنعت و خدمات بزرگتر است .در مورد کارکنان دولبت اثر طبقة بزرگ در این بخشها همراه اسممت بمما
اثر اشتغال که خود نیز بزرگ است .نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال در بخش صنعت  ۳/۲است و در بخممش سمماختمان  .۳/۰نسممبت
اثر طبقه به اثر اشتغال در بخش ساختمان در مورد کارکنان دولت بسیار بزرگتر است ) ،(۸/۱۱اما علت این بزرگممی اثممر اشممتغال

بسیار کوچکتر در سایر بخشهاست .در مجموع ،آنگونه که از اثر طبقممة مثبممت کارکنممان دولممت در هممة بخشهممای اقتصممادی
برمیآید ،نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که خصوصیسازی در دوران پس از رحلت ]امام[ خمینی بسیار ناچیز بمموده اسممت.
وقتی از منظر بخشهای اقتصادی مینگریم ،باید به یاد داشته باشیم کممه در بخممش کشمماورزبی بزرگتریممن جابهجممایی مطلممق از
کارکنان بخش خصوصی )عمدتا طبقة کارگر( و کارگران بیمزد خانوادگی ،با آثار طبقة منفی بزرگ ،به خردهبورژوازی ،کممارگرانی
که موقعیت طبقاتیشان "نامشخص" است و سرمایهدار بود .نسبت بزرنگ اثر طبقه به اثر اشتغال در مورد سممرمایهداران در بخممش
کشاورزی گویای افزایش اند ک تعداد آنان است ۲/۱۹ ،برابر افزایش مورد انتظار .تعداد خردهبورژواهای ایممن بخممش  ۴۷۶۰۰۰تممن
افزایش یافت )نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالی برابر است با .(۳/۱
در مقایسة سالهای  ۱۳۵۵و  ، ۱۳۷۵دگرگونیها در آرایش طبقاتی ،بهرغم احیای متزلزلنة انباشت سرمایهدارانه در دورة پممس از
رحلت ]امام[ خمینی ،گویای دهقانیشدن کشاورزی در ایران است .نسبت بسیار بزرنگ اثر طبقه به اثر اشتغال در مممورد کممارگران
بخش کشاورزی ) همچنین در بخشهای ساختمان و صنعت( که جایگاه طبقاتیشان نامشخص است ورای همة انتظارات معقممول
از تغییرات ساختاری است و صرفا بازتاب طبقهبندی مجدد سرشماریهاست .ردة طبقاتیای که احتماال بیممش از دیگممر ردههمما از
این طبقهبندی مجدد آماری آسیب دیده کارگران بیمزد خانوادگی است ،که در قیاس با سایر ردههای طبقاتی بارها بمما شممفافیت
کمتری شناسایی و مشخص شده است.
بخش صنعت شامل کارگاههای صنعتی ،معدن ،برق ،گاز و آب میشود .اثر طبقة مثبنت بزرنگ  ۳۳۴۰۰۰نفرة کارکنممان دولممت )بمما
نرخ نسبت اثر طبقه به اثر اشتغانل  (۳/۲در برابر اثر منفی طبقاتی  ۲۵۰۰۰۰نفرة کارکنان بخش خصوصی )با نرخ نسبت اثر طبقه
به اثر اشتغانل منفنی  ( ۶/۰قرار میگیرد .افزایش فعالیتهای دولت نسبت به بخش خصوصی در صنایع در اوایل دهة  ۱۳۷۰بهرغم
تلشهایی بود که در جهت خصوصیسازی صورت گرفت ،آنهم در بخشی که دولممت حممتی پیممش از انقلب سممال  ۱۳۵۷در آن
دسنتبال را داشت .تفوقداشتن دولت در بخش صنعت همچنین گویای آن است کممه مؤسسممات دولممتی و ممموازنی دولممت ،بهویممژه
آنهایی که به بنیادها تعلق داشتند ،فعالیتهای صنعتی را در انحصار خود گرفته بودند.
علوه بر این ،فعالیتهای خردهبورژوازی و سرمایهداران کخممرد افزایممش یممافته اسممت .در فاصمملة سممالهای  ۱۳۵۵و  ،۱۳۷۵تعممداد
خردهبورژواها در بخش صنعت  ۳۴۳۰۰۰نفر افزایش یافت ،حال آنکه افزایش موردانتظممار بممرای حفممظ همممان نسممبت در آن ردة
طبقاتی در آن بخش تنها  ۱۶۹۰۰۰تن بود .تعداد سرمایهداران صنعتی به همان حدی افزایش یافت که نسبت اثر طبقممه بممه اثممر
اشتغالشان بود ،یعنی  .۸/۱هنگامی که این نسبت را در برابر نسبنت منفنی  ۶/۰کارکنان بخش خصوصی در فعالیتهممای صممنعتی
قرار میدهیم کاهشی اساسی را در اندازة بنگاههای بخش خصوصی میبینیم.
کاهش تعداد کارگران بیمزد خانوادگی در بخش صنعت )به میزان  (۱۹۶۰۰۰تا حدی با افزایش تعداد خردهبممورژوازی ،کممارگران
"نامشخص " ،و آنانی که با ازدستدادن "کار بیمزد خانوادگی"شان به واسطة ازبینرفتن کارهای مربوط به قالیبافی و گلیمبممافی
از جرگة نیروی کار شاغل بیرون رانده شدند جبران شد .برخی از اینمان بمه جرگمة بیکماران پیوسمتند و برخمی از جوانترهاشمان

مشغول تحصیل شدند.
بخش ساختمان تحت تأثیر کاهش نسبی اساس نی فعالیتهای زیربنایی دولت و افزایش سهم ساختوسمماز تجمماری و مسممکونی بممه
دست بخش خصوصی قرار گرفت .باید به یاد داشته باشیم که عمدة فعالیتهای زیربنایی دولت در دورة پیش از انقلب بممر عهممدة
شرکتهای ساختمانی بزرگ بخش خصوصی بود .ساختوساز مسکونی و تجاری نیز عممدتا بممه دسمت بسمازبفروشها و کمارگران
ساختمان نی ماهر و نیمهماهر آزاد ساخته میشد .به این ترتیب ،تغییممر در ترکیممب سمماختاری بخممش سمماختمان در کمماهش تعممداد
کارکنان بخش خصوصی )با اثر طبقة منفنی  ۴۹۳۰۰۰و نسبت اثر طبقه به اثر اشتغانل منفنی  (۲/۱و افزایش تعممداد خردهبورژواهمما
)با اثر طبقة  ۳۳۲۰۰۰و نسبت بزرنگ اثر طبقه به اثر اشتغال  (۶/۸بازتاب مییابد .افزایش تعداد سرمایهداران در بخش سمماختمان
)با نسبت اشتغال  ،( ۸/۷در کنار کاهش تعداد کارکنان بخش خصوصی ،حاکی از غلبة شرکتهای سمماختمانی کوچممک اسممت کممه
عمدتا دستدرکار ساختوساز تجاری و مسکونی بودند.
میان سالهای  ۱۳۵۵و  ۱۳۷۵اشتغال در بخش خدمات از  ۸/۲میلیون نفر به  ۷/۶میلیون افزایش یافت .یعنی ،نسبت کسانی که
در بخش خدمات کار میکردند از  ۳۱درصد به  ۴۶درصد نیروی کار افزایش یافت .در  ۱۳۵۵خردهبممورژوازی و کارکنممان دولممتی
سرجمع  ۷۵درصد کسانی را تشکیل میدادند که به استخدام این بخش درآمدند .در  ۱۳۷۵این دو ردة شغلی  ۷۹درصد کسممانی
را تشکیل میدادند که به استخدام این بخش درآمدند .به سخن دیگر ،درحالیکه بخش خدمات در این سالها بهنسممبت بزرگتممر
میشد آرایش طبقاتیاش تغییر اندکی کرد .تغییرات آرایش طبقاتی بخممش خممدمات )بممدون درنظرگرفتممن کممارگزاران سیاسممی(،
آنگونه که از اهمیت نسبی اثر طبقه )و نیز نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال( در مورد هر ردة طبقاتی برمیآید ،در قیمماس بمما سممایر
بخشها نسبت ا اند ک است .در این بخش بزرگترین فقدان اثر طبقممه در مممورد کارکنممان بخممش خصوصممی رخ داد ) ،۵۵۵۰۰۰بمما
نسبت اثر طبقه به اثر اشتغانل منفنی  .(۶/۰دستاورد عمدة اثر طبقه نصیب کارکنان دولتی ) ۲۵۹۰۰۰و نسبت اثممر طبقممه بممه اثممر
اشتغال  (۳/۰و خردهبورژوازی ) ،۱۴۷۰۰۰با نسبت اثر طبقه بممه اثممر اشممتغال  (۱/۰شمد .تغییممرات کممارگران بیمممزد خممانوادگی و
کارگرانی که جایگاه طبقاتیشان نامشخص است در بخش خدمات بسیار کمتر از تغییرات آنان در بخشهای اقتصادی دیگر بممود،
و اثر طبقة برای سرمایهداران نزدیک به صفر.

ساختار طبقاتی موجود
نگاهی فراگیر به ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران در سال  ۱۳۸۵جامعهای را نشان میدهمد متش کل از خردهبمورژوازی ،کارکنمان
طبقة کارگر ،و طبقة پراکندهای از سرمایهداران کوچک ،در کنار بخش عمومیای که یکچهارم از نیروی کار را در استخدام خممود
دارد )جدولهای  ۲و .(۳
ترکیب جایگاههای طبقاتی نیروی کار شاغل نشانگر آن است که  ۴۰درصد از اینممان در جایگمماه طبقمماتی خردهبورژوازیانممد )کممه
کارگران بیمزد خانوادگی را نیز دربرمیگیرند( ۳۰ ،درصد در جایگاه طبقاتی کارکنان طبقة کارگر در هممر دو بخممش خصوصممی و

دولتیاند ۵/۷ ،درصد سرمایهداراند ۱۲ ،درصد در طبقممة متوسممطاند ) ۷۰درصممد در اسممتخدام دولتانممد( ،و  ۹درصممد کممارگزاران
سیاسی دولتاند .در قیاس با سال  ، ۱۳۵۵نسبت کارکنان طبقة کارگر و کارگران بیمزد خانوادگی در نیروی کار کاهش یممافته ،و
در مورد سایر جایگاههای طبقاتی عمده این نسبت افزایش داشته است.

خردهبورژوازی
بهرغم جریان درونتابی پس از سال  ، ۱۳۶۸خردهبورژوازنی پراکنده همچنان بزرگترین طبقة اجتماعی در ایران است .این طبقممه
از  ۳۲درصد نیروی کار شاغل در  ۱۳۵۵به  ۳۶درصد در  ۱۳۸۵رشد کرد )شکل  ۱و جدول  .(۲سریعترین رشممد ایممن طبقممه در
نخستین دهة انقلب بود .در  ۱۳۸۵تنها  ۵/۴درصد از خردهبورژوازبی مدرن بود )گرچمه از آنچمه در  ۱۳۵۵و  ۱۳۶۵بمود ،یعنمی
وقتی که ،به ترتیب ۲/۱ ،و  ۱/۱درصند آن مدرن بود ،بسیار بزرگتر شده بود( .بقیة این طبقه به فعالیتهممای اقتصممادی سممنتی و
کوچک میپرداختند .در سی سال گذشتة پس از انقلب سهم خردهبورژوازی در کشاورزی بهطور مداوم کاهش یافته ،و در تولیممد
و خدمات افزایش.
گروههای بزرگ خردهبورژوازی شهری در بخشهای تولید و خدمات )عممدتا در خردهفروشممی( در بمازار از دیربمماز در جموار تجممار
سرمایهدار خرد و کلن گرد هم میآمدند و یکجا جمع میشدند .توسعة سرمایهدارانة پرسرعت در ایرانن سالهای پممس از ۱۳۳۲
و گسترش فضای فعالیتهای تجاری به فراسوی محدودة تنگ بازار سنتی در بخش قممدیمی شممهرها و نفوذشممان بممه خیابانهممای
تازهساز و پاساژها به انزوای شدید بازار سنتی انجامید .بااینهمه ،بازارهای سنتی همچنان مراکز تجمممع و گردهمآیممی فرهنگممی و
مذهبی خردهبورژوازی سنتی و سرمایهداران تجاری )بازاریها( با پیوند مالی گسترده هم با حوزههای علمیممه و هممم بمما روحممانیت
باقی ماندند .در سالهای پیش از انقلب ،آیتالله خمینی در رقابت با روحانیونی همچون آیتالله ابوالقاسم خویی و آیتالله کاظم
شریعتمداری که از ایشان به لحاظ سیاسممی محافظهکممارتر بودنممد توانسممت حمممایت فعممالن سیاسممی بممازاری را بممه دسممت آورد.
بازاریها هم در جریان انقلب و هم در دورة پس از انقلب صاحب نفوذ بودند .آنان در اتحاد با روحانیت در بسیج و سممازماندهی
نهضت اسلمی شرکت داشتند و هدایت و رهبری منازعات انقلبی را به دست گرفتند .با پیروزشممدن انقلب در  ۱۳۵۷آنمان بدنممة
اصلی برای سازماندهی نظام جدید را تشکیل دادند .آنها و فرزندان ذکورشان نخستین کسانی بودند که در کسوتهای مختلف،
از کارمندان عادی و نظامی گرفته تا مدیران بنگاهها و مؤسسات دولتی و بنیادها ،و مقامممات ردهبممالی نظممامی ،وزارت ،و اعضممای
مجلس ،مناصب و مراتب مختلف را در دستگاه دولت بممر عهممده گرفتنممد .یممک پیامممد مهممم انقلب دسترسممین خردهبممورژوازی یمما
سرمایهداران تجاری خردهپا به قدرت در دولت اسلمی و منابع اقتصادی آن بود .این وضع ،خواهنمماخواه ،چنممانکه در جهتگیممری
سیاستهای فرهنگی و اقتصادی ،بهویممژه در سممالهای قبممل از  ۱۳۶۸مشممهود اسممت قممدرت چممانهزنی ایممن طبقممه را در تعییممن
سیاستهای دولت بال برد.
البته بسیاری از کسانی که به قدرت دولتی دست یافتند فرصت را برای کسب منافع شخصی مغتنممم شمممردند و بهرغمم ادعاهممای

منزهطلبانة دینی و انقلبیشان در بهرهبرداری از این موقعیتها کوچکترین تردیدی به خود راه ندادند .اینان با استفاده از قممدرت
سیاسی و نفوذشان در گرهگاههای فعالیتهای رانتجویانه ،و بدون کمترین ترسی از هر گونه خطر سیاسی ،موفممق شممدند میممزان
قابل ملحظهای سرمایه انباشت کنند و هستههای اولیة طبقة سرمایهدانر نخبة جدیدی را در بطن ساختار چندقطبنی تازهتأسیسی
شکل دهند که در بنیادها و مؤسسههای دولتی و دیوانسالری دولت محاط شده بود .مصادرة اموال ،ملیکردن ،بسیج نیرو بممرای
جنگ ،و نظارت سختگیرانة دولت بر بازار در سالیان پیش از  ۱۳۶۸بورژواشدن عدة برگزیدهای از خردهبورژواها را تسممریع کممرد.
برخی از همینها یکشبه سرمایهدارانی انحصاری شدند .اما این بخت و اقبال فقط نصیب آن عدهای شد که از آب گلآلمموند دوران
آشوبهای انقلبی ماهی خود را گرفتند .تودههای سنتی خردهبورژوازی در دورة پس از سممال  ۱۳۶۸پراکنممدهتر از پیممش شممدند.
آزادسازی اقتصادی و پیامد برونتابانة آن راههای دیگری را برای انباشت سرمایه به واسطة قیمتهای رقابتی ناپایدار بمماز کمرد .بمما
محوشدن بازار سیاه و پدیدارشدن مؤسسات سرمایهدارانة تازهتأسیس یا نونوارشده و عادیشدن فعالیتهای بازاری ،تولیدکنندگان
فعالتر خردهبورژوا هم به سود بیشتر دست یافتند و هم به فضای گستردهتر برای رشد .اما آنان که کبردشان در بازار به کمبممود و
بازار سیاه و سایر تبعات بحرانپساانقلبی وابسته بود با مصیبت و بل و حتی در مواردی بمما روز حشرشممان مممواجه شممدند .فراینممد
عکس آنچه موجب برآمدن و بالیدن موج جدید خردهبورژوازی در دهة نخست انقلب شد اکنون مترصد فرونشاندن فعالیتهممای
آنان است .خردهبورژوازنی بازنده بیش از گروههای دیگر از دنر مخالفت با سیاستهای آزادسازی اقتصادی و فراموششمدنن شمعارها
در دفاع از مستضعفان درآمد .در نبوند مشاغل دستمزدی ،افزایش فرصتهای شغلی بممرای طبقممة کمارگنر عممادی بمماعث خشممنودی
بسیارانی میشود که در فعالیتهای خردهکالیی مشغول هستند .اما چشمانداز افزایش فرصتهای شغلی ،بهویممژه بمما وجممود ممموج
تازهواردان به بازار کار ،اص ا
ل امیدوارکننده نیست.
همینکه دولت اسلمی در دهة  ۱۳۷۰با رودربایستی کمتری مواضع سرمایهدارانه اتخاذ کرد ،پایة قدرت ایدئولوژیکاش در میممان
خردهبورژوازی سنتی و حتی سرمایهداران سنتی کوچک سخت خدشهدار شد .هر چه باشد ،همین گروههما بودن د کمه طرفمداران
پروپا قرص ،معتقدان ،و حتی شاید منفعتبرندگان از حاکمیت مستضعفان بودند.
اما خردهبورژوازی مدرن اساس ا چندان جذب نظام جدید نشد که شاید مهمترین علت آن سنتگرایی فرهنگی و مذهبیای بود که
این نظام مبشر و مبلغاش بود و نیز به علت مداخلة گستردهاش در فعالیتهای تخصصیشان .انجمنهای حرفهای اسمملمی ،مثممل
جامعة مهندسان و پزشکان یا حسابداران هرگز فراگیر نشد ،دولت هم هرگز نتوانسمت بما روشهمای دموکراتیمک در انجمنهمایی
همچون کانون وکل ،نظام پزشکی ،اتحادیة ناشران ،انجمن مهندسان ساختمان ،یا کانون نویسندگان فرادستی یابد .برخی از ایممن
انجمنها با روشهایی خشن و بیرحمانه به تسخیر دولت درآمدند ،و باقیشان به دلیل متابعتنکردن از مقررات ناساز دولممتی یمما
صرف ا به دلیل سیاسی توقیف و تعطیل شدند .ضعیفشدن سنتگرایی فرهنگی و مذهبی دولت و کمشدن میممزان مممداخلهاش در
اقتصاد ممکن است منبعی برای آرامش و خلصنی خردهبورژوازی مدرن باشد که اعضایش از دهة  ۱۳۷۰به بعد هم از لحاظ مطلق
عددی گسترش یافت و هم از لحاظ نسبی.

طبقة کارگر
گفتیم که طبقة کارگر همة کسانی را دربرمیگیرد که به عنوان کارگران نیمهماهر و غیرماهر در فعالیتهای تولیممدی و خممدماتی
استخدام میشوند .اینان فاقد ابزار تولیداند و اصو ال فاقد اقتدار سازمانی یا مهارت /صلحیت هستند یا اگر دارند بسیار ناچیز است.
ما ،بر مبنای محورهای سهگانة گونهشناس نی جایگاه طبقاتی ،یعنی مالکیت و اقتدار و مهارت) ،در برابر تمایز بر اسمماس دسممتمزد و
حقوق که صرف ا تمایزی بازاری برای طبقهبندی طبقة کارگر است( ،هم کسممانی را کممه در مشمماغل دفممتری و کارمنممدی و مراتممب
ردهپایین اداری هستند ،و هم فروشندگان و خدمتکاران را در زمرة طبقة کارگر به شمار آوردیم .البته مسیر حرفهای بالقوة بخش
کوچکی از کارکنان حقوقبگیر ،تصویری که در اذهانشان از خودشان دارند ،و تصویری که از ایشان در ذهنیت جامعه وجود دارد
کام ال با واقعیت جایگاه طبقاتی ایشان در میان طبقة کارگر سازگاری ندارد .اما در عمل و در واقع امر اینان نیز فاقد ابممزار فعممالیت
اقتصادیاند ،و همهشممان ،همچممون دیگمر اعضممای طبقممة کممارگر ،در تحقممق انباشممت سممرمایه بممرای طبقممة مالممک نقممش دارنممد.
در سه دهة گذشته ،سهم طبقة کارگر از  ۴۰درصد نیروی کار در  ۱۳۵۵به  ۳۰درصد در  ۱۳۸۵کاهش یافت )شممکل  ۱و جممدول
 .(۲یعنی ،با توجه به رشد نیروی کممار از  ۸/۸میلیممون در  ۱۳۵۵بممه  ۴/۲۰میلیممون در  ،۱۳۸۵انممدازة طبقممة کممارگر در  ۱۳۸۵دو
میلیون نفر کمتر از حدی بود که اگر سهم آن در نیروی کار به میزان سال  ۱۳۵۵میماند میبایست میبود )اثر طبقه در جممدول
 .(۳بنابراین ،در  ،۱۳۸۵نسبت به  ، ۱۳۵۵بخش کوچکتری از نیروی کار در جرگة طبقة کارگر بودند ،و حتی نسبت کمموچکتری
از آنان در استخدام بخش خصوصی.
طبقة کارگر ایران ،در کنار قشر پایینی خردهبورژوازی و بیکاران ،از نابرخوردارترین اقشممار اجتممماعی اسممت .فقممط آریستوکراسممی
بسیار کوچکی در میان کارگران ماهر در صنعت نفت و کارخانجات بزرگ تولیدی و بخشهممای مممالی هسممت کممه عمممدتا هممم در
استخدام دولت قرار دارند .در جای دیگر نشان دادهایم که در سالهای آزادسازی اقتصادی کارگران مؤسسات بزرگ قممادر بودهانممد
میزان دستمزدشان را متناسب با نرخ رسمی تورم بال ببرند .بسیاری دیگر چنین توفیقی نداشتند .البته آمارهای رسمی ،بهویژه از
حیث ارزیابی کمتر از حند نرخ واقعی تورم و بنابراین تغییرات دستمزد واقعی ،محدودیتهای خاص خممود را دارنممد .طممی سممالیان
گذشته ،کارگران ،حتی در مؤسسات بزرگ دولتی ،از اختلف در سطح دستمزدها در رنممج بودهانممد .برخممی اوقممات ایممن وضممع بممه
اعتصابات و دستکشیدناز کار برای جلب توجه مسئولن انجامیده است.
دولت در ایران همواره مراقب بوده است که از شکلگیری جنبش کارگری و فعمالیت سمازمانها و اتحادیههمای مسمتقل کمارگری
جلوگیری کند .از نخستین اقدامات دولت در سالهای اولیممة انقلبب انحلل شمموراهای کممارگری بممود کممه بممه دسممت کممارگران در
نخستین روزهای پس از انقلب تشکیل شده بودند .به عوض آنها شوراهای اسلمی کار و خانة کارگر زیممر نظممر مسممتقیم دولممت
تشکیل شد .تنظیم و تدوین قانون کار از موضوعات مناقشهبرانگیز نخستین سالهای پس از انقلب بود .شورای نگهبممان هیچگمماه،
حتی پس از چندین بار بازنگری مجلس ،قانونی را که به تصویب مجلس رسید تصویب نکرد .شورای نگهبان از دیدگاه آزادگممذاری
اقتصادی حمایت میکرد که بر طبق آن دولت نباید هیچ گونه محدودیت یا مقررات را به رابطة قراردادی میان کارفرممما و کممارگر

تحمیل کند .سرانجام ،قانون کار در سال  ۱۳۶۹با اعمال اقتدار مجمع تازهتأسیس تشخیص مصلحت نظام بمه تصمویب رسمید .در
سالهای گذشته طرفداران آزادسازی اقتصادی مصرانه از این نظر دفاع میکنند که قانون کار کنونی با محدودیتهایی کممه بممرای
کارفرمایان ایجاد میکند و حقوقی که برای کارگران قائل شده در کل مانعی است بر سر راه سرمایهگذاری در کسبوکار و بهویژه
سد راه سرمایهگذاری مستقیم خارجی .اینان پیشنهاد میدهند که در این قانون با هدف محدودکردن دامنممة شمممول آن و الغممای
برخی از مواد آن که به نفع کارگران است بازنگری صورت گیرد.

سرمایهداران
در دورة  ۱۳۵۵تا  ۱۳۸۵شمار سرمایهداران  ۷۴۰درصممد افزایممش یممافته و از  ۱۸۲۰۰۰نفممر بممه  ۵/۱میلیممون نفممر رسممیده اسممت.
حالآنکه طی همین دوره شمار کارکنان طبقة کارگر در بخش خصوصی تنها  ۵۰درصد بیشتر شده اسممت )نمممودار  ۱و جممدول
 .( ۲بسیاری از سرمایهداران جدید بسیار کوچکاند و تنهمما یمک یما دو کارمنمد مزدبگیممر دارنمد .شماخصهای تمرکممز  ۱/۳کمارگر
استخدامشده و مزدبگیر و  ۵/۰کارمند اداری و فنی )از طبقة متوسط بخش خصوصی( نسممبت بممه هممر کارفرممما در  ۱۳۸۵گویممای
پراکندگی طبقة سرمایهدار است که برخیشان به قدری در انتهای پایینی طیف این طبقه قرار میگیرند کممه تفمماوت چنممدانی بمما
خردهبورژوازی ندارند و گاه قابل تمیز از آن نیستند .این وضممع جهتگیممری خردهبممورژوازی در میممان بسممیاری از سممرمایهداران را
آشکار میسازد .اینان سرمایهداران سنتی کوچکیاند با بهرهوری ناچیز و قابلیت انباشت پایین که بمما شممبکهای بسممیار متمرکممز از
مؤسسات دولتی )و از جمله آنهایی که به بنیادها تعلق دارند( و بخش خصوصی وابستة به آنها به هماوردی برخاستهاند .آنگونه
که از شاخصهای تمرکز ،که در جدول  ۲گزارش شده ،برمیآید میانگین اندازة مؤسسات ایران در دهههای پس از انقلب سممخت
کاهش یافته است .صاحبان اکثریت مؤسسات سرمایهدارانة ایرانی با کار خود مؤسسهشان را اداره میکننممد و بممرای تممأمین مممالی
سرمایهگذاریشان در اساس به سرمایة شخصی خود متکیاند.
طبقة سرمایهدار در جریان شکلگیری است .افزایش تعداد کارکنان فنی و اداری نسبت به هر کارفرما از  ۱۹/۰نفممر در  ۱۳۶۵بممه
 ۵۰/۰نفر در  ،۱۳۸۵نزدیک به رقمی که در  ۱۳۵۵بود ،از پیچیدهترشدن تولید سازمانی در بنگاههای تولیدی جدید حکایت دارد
که دوشادوش تعداد بسیار زیاد بنگاههای تولیدی کوچک و سنتی پیش میروند .در سممال  ۱۳۶۵سممرمایهداران مممدرن تنهمما ۵/۶
درصد از طبقة سرمایهدار را تشکیل میدادند )در قیاس با  ۸/۱۲درصد سال  .(۱۳۵۵در  ۱۳۸۵سرمایهداران مدرن  ۳/۱۷درصد از
کل سرمایهداران بودند .لطماتی که در انقلب به طبقة سرمایهدار وارد آمده بود رفتهرفته التیام مییافت ،البته کماکان زیممر فشممار
سنگین انحصارهای دولتی و بنیادها .بااینهمه ،سرمایهداران همچنان بخشهای عمدهای از اقتصاد را در ید قدرت و مکمنف اختیممار
خود داشتند که در زمرة بخش خصوصی باقی ماندند ،بهویژه کارخانههای تولیدی کوچک و متوسممط و در بخشهممای سمماختمان،
بازرگانی ،و کشاورزی .از سمال  ۱۳۶۸بمه بعمد اعتممادبهنفس سمرمایهداران بیشتمر شمد و بیممانی رسماتر یافتنمد و تأثیرشممان بمر
جهتگیریهای اقتصادی دولت افزون شد .آنها یک گروه نخبه و متنفذ اقتصادی تشکیل دادنممد کممه منتقممد تتمممة گرایشهممای

تودهستایانة رایج ،ناکارآمدی ،فساد ،گماردن اعضای خانواده در مناصب مهم ،رانتجویی و موقعیتها و مجموعههممای پارلمممانی ممم
اقتصادی که در انحصار داشتند بود .سخنگویان اینان "اتاق بازرگانی و صنایع ایران" و دیگممر نهادهممای ذینفمموذ بودنممد و پایگمماه
محکمی در درون هیأت دولت ،مجلس و رسانهها داشتند .اکنون برخی از ایدئولوگهای اصلحات بازارگرایانه صممفت سممرمایهدار و
سرمایهداری را که روزگاری در میان شعارهای اکنون منسوخ و مندرس انقلببی نشانة تحقیر و توهین بممود در اشمماره بممه مبممارزان
عصر نوین اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی به کار میبرند .برخی از ایدئولوگهای تودهستای اوایممل انقلب اکنممون طرفممدار پروپمماقرص
اقتصاد بازار آزاند هایکی شدهاند.
آنها که به قشرهای بالتر این طبقه تعلق داشتند ،بهویژه در جنا ح مدرنشان ،میل داشتند زندگیهایی مجلل و کپرآلفاولوف بممه
هم زنند و به جمال و جلل پیش از انقلب بازگردند .اعتمادبهنفس اینان بیش از پیش بمما نمممایش اتوموبیلهممای آخریمن مممدل و
خانههای مجلل و عضویتشان در باشگاههای مختلف و نیز شبکة روابطشان بازگشت .مصرف زیمماده از حممد ،کممه در دوران انقلب
نشانة کبر و نخوت )استکبار( بود اکنون ،دستکم از نظر سیاسی ،مشروعیت یافته است .بسیاری از نخبگان نظام جدید حکومممتی
و وابستگان نزدیکشان به ردههای مختلف سرمایهداران پیوستهاند .اینان نیز علنا به زنممدگی مجلممل رو آوردنممد .هممر کمه در کنممار
ایشان باشد از نظر سیاسی احساس امنیت میکند.

طبقة متوسط
پس از انقلب ،فرصتهای شغلی زیادی ،بهویژه در مشاغل دولتی ،برای طبقة متوسط پدید آمده اسممت .کسممانی کممه بممه اسمملم و
انقلب تعهد داشتند ،یا با نخبگان دولتی روابطی نزدیک داشتند به سممرعت و سممهولت مممدارج ترقممی را در موقعیتهممای اداری و
مدیریتی طی کردهاند ۳/۱۲ .درصد از نیروی کار در سال  ۱۳۸۵از طبقة متوسط بودند ۷۰ .درصممد از اینممان در اسممتخدام دولممت
بودند .به علوه ۷/۸ ،درصد ) ۸/۱میلیون نفر( از نیروی کار در مراتب مختلف کارگزاران سیاسی دولممت بودنممد .حلقممة کمموچکی از
اینان نخبگان سیاسی حاکم ،مقامات سیاسی دولت اسلمی در قوای مجریه ،مقننه و قضاییه و ردههای بممالی نیروهممای مسمملح را
تشکیل میدهند.
در قشر پایینتر این طبقه ،لشکری از متخصصان و تکنیسینها در عرصههای مختلف مثل آموزش و پرورش ،بهداشت ،مهندسممی
و فناوری ،مدیریت کارخانهها و بنگاههای تولیدی ،خدمات اجتماعی ،و فعالیتهای اقتصادی دولتی مشغول بممه کارانممد .بممه اینممان
باید کارگزاران سیاسی دولت را بیافزاییم که در مناصممبی چممون ریاسممت دفمماتر ،مممدیران اداری میممانی ،و کممارگران فنممی خممدمت
میکنند.
طبقة متوسط رو به رشد ایران نیز همچون اعضای این طبقه در همة جوامع دیگر بسممیار پراکنممده اسممت .ایممن وضممع هممم شممامل
متخصصان ماهر و مدیران و کارمندان ادارات دولتی میشود که دستمزدهای بال میگیرند و عمدتا در تهران زنممدگی میکننممد و
هم شامل کارکنان کممهارتی که دستمزدهای پایین میگیرند ،مثل آموزگاران و کارکنان پیراپزشکی )که بسیاریشان در مناطق

روستایی زندگی میکنند( .البته طبقة متوسط ایران دو وجه مشخصه دارد .نخست اینکه اغلبشان کارمندان دولتاند .بنممابراین،
از حدی از امنیت شغلی و حقوق بازنشستگی و مراقبتهای بهداشتی برخوردارند و به برکت درآمد نفت خیالشممان آسمموده اسممت
که حقوق ماهانهشان را سر وقت و کامل میگیرند .از زمان تشکیل دولت مدرن در ایممران در دهههممای  ۱۳۰۰و  ،۱۳۱۰اینگممونه
مزایا به استخدام دولت درآمدن را برای بسیاری از تازهواردان به بازار کار جذاب کرده است .دیگر اینکه ،طبقة متوسط ایران ،چمه
در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ،فاقد سازمان و تشکیلت تخصصی و حرفهای است .اعضای طبقة متوسط ،به جممز چنممد
استثنای جزئی )عمدت ا در میان پزشکان ،وکلی دادگستری ،حسابداران ،و روزنامهنگاران( انجمنهای حرفهای تشکیل ندادهاند تمما
از منافع صنفی و حرفهایشان دفاع کنند و در بهبود وضع خود بکوشند .در دهههای گذشته ،چه در جنبمش ملیکمردن نفمت در
سال  ۱۳۳۰و چه در انقلب  ، ۱۳۵۷طبقة متوسط نشان داده است که آمادگی لزم را برای تحر ک سیاسممی دارد .البتممه ،از طممرف
دیگر نیز ،چنانکه هم درسالهای پس از کودتای  ۱۳۳۲دیدیم و هم در دهة  ،۱۳۶۰نیک دانسته است که کام ا
ل مستعد سممکوت
گزیدن و ماندن در انفعال نیز هست.

حر ف آخر
مطالعة ما سرشت پراکندة نیروی کار را در جامعهای سرمایهداری نشان میدهد که تحنت سلطة دولت اسممت و مناسممبات تولیممدی
خردهکالیی گسترده ،اما کماهمیت ،بر آن حاکم است .بیش از یکسوم نیممروی کممار ایممران بممه فعالیتهممای خردهکممالیی سممنتی
اشتغال دارند .باقی آن نیز تقریب ا بهطور مساوی میان یک بخش خصوصی سرمایهدار نحیف و بسیار پراکنده و دولممتی بمما دسممتگاه
دیوانسالری بسیار گسترده و مستبد و زورگو ،و دخیل در خدمات اجتممماعی و فعالیتهممای اقتصممادی تقسممیم میشممود .بخممش
خصوصی سرمایهدار که در دوران انقلب و دورة درونتابی ساختارنی نخستین دهة پس از انقلب سممخت ضممربه دیممد و بارهمما بممه
زمین خورد بسیار کوشیده است که در قلمروهای اقتصادی و سیاسی به پیشرفتهایی نایل آید .این بخش تلش کرده آرمانهای
لیبرالیسم اقتصادی را پیش ببرد و میزان انباشت خودش را در فرایند برونتابی که بیش از یممک دهممه اسممت آغمماز شممده سممرعت
بخشد .اما تا به اینجای کار ،عمدت ا به دلیل ضعف و ناتوانی خود ،موفقیت چندانی به دسممت نیمماورده اسممت .شمماخصهای تمرکممز
پایین گویای آن است که عمدة بنگاههای سرمایهداری بسیار کوچکاند .آنها ،اغلب ،درگیر فعالیتهای سنتیاند و ویژگیهاشممان
از بسیاری جهات به مؤسسات تولیدکنندة تولیدات خردهکالیی شباهت دارد .اینگونه مؤسسات اگمر در همیمن وضمع بماننمد ،در
اقتصادی پویا توان اندکی برای رشد خواهند داشت .بسیاری از این دسممت بنگاههممای کوچممک خممود در معممرض تهدیممد سیاسممت
آزادسازی اقتصادیاند و در آرزوی یافتن حفاظی در برابممر رقممابت بممازار تمما همچنممان از یارانههممای دولممتی و کنممترل قیمممت روی
نهادههایشان بهرهمند بمانند.
در سر دیگر طیف ،بازار زیر سیطرة حضور پرابهام بنیادها و فعالیتهای اقتصممادنی پیممدا و پنهممان سممازمانهای مختلممف نظممامی و

شبهنظامی و اطلعممات نی دولممتی اسممت کمه در پمی بهدسممتآوردن منممابع درآممدی بیممش از بودجمة رسمیشممان هسممتند .اینهمما،
دستدردست شبکهای از وابستگانشان ،مناسبات زیرزمینی غیرشفانف نوعی بازار انحصار چندقطبنی خشن را شکل دادهاند .اینممان
عمدهترین خریداران بنگاههای دولتی بودهاند که دولت در برنامة خصوصیسازیاش آنها را به فروش میرساند .این نهادهمما خممود
البته در شمول مؤسساتی که خصوصیسازی میشوند قرار ندارند .هیچ سرمایهدار ماجراجویی بممدون برخورداربممودن از حمممایت و
حفاظت یکی از اینها جرأت ورود به این قلمرو مخاطرهآمیز را ندارد .بسیاری از سرمایهدارانی کممه میممل بممه ممموفقیت و پیشممرفت
دارند علن ا ابراز داشتهاند که رشد و پیشرفتشان منوط به برچیدهشدن بساط این بخش انحصار چندقطبنی بازار است .واضح اسممت
که طبقة سرمایهدار با ضعف و سستی جدیای که دارد در موقعیتی نیست که حتی در جهت آرمانهای خود پیش مرمود .بنیادها و
سرمایهداران وابسته به آنها مانعی صعبالعبور بر سر راه گسترش سرمایهداری در ایراناند.
ظهور خاتمی در صحنة سیاسی ایران و پیروزی چشمگیر و بیسابقهاش در انتخابات ریاست جمهوری خرداد  ۱۳۷۶عمدتا حاصل
تقابل فرهنگی بود در جامعة ایران .خاتمی و "جنبش اصلحی"اش هیچ برنامة اقتصادیای نداشتند .او از دورهای نسبتا طولنی از
قیمتهای بالی نفت در بازارهای بینالمللی بهره برد که درآمدهای نفتی زیادی برای ایران به ارمغان آورد .خمماتمی طممی هشممت
سال ریاست جمهوریاش راه را بر هیچ بحث اقتصادی تازهای باز نکرد و هیچ سیاسممت اقتصممادی اصمملحیای پیممش ننهمماد .او از
سیاست آزادسازی اقتصاد پیچوواپیچی که هاشمی رفسنجانی در سالهای آخر ریاست جمهوریاش در پیش گرفتممه بممود پیممروی
کرد .بعضی از سازمانهای سیاستگذار اقتصادی )مث ا
ل بانک مرکزی( اقداماتی را در جهت آزادسازی اقتصممادی انجممام میدادنممد و
پیش میبردند ،حالآنکه بعضی دیگر )مثل وزارت اقتصاد( بمما آن مخممالفت میکردنممد .خمماتمی تنهمما بممه واسممطة برنامممة موعممود
فرهنگیاش انتخاب شد که کوشید آن را در مقابل جنا ح مخالف ]به اجرا درآورد و باید اذعان داشممت کممه در ایممن زمینممه چنممدان
موفق نبود [....البته او موفق شد با فراهمکردن زمینه برای طر ح انتقادهای سیاسی محدود و فضایی گشودهتر بممرای ابممراز و اظهممار
خواستهای فرهنگی از بحران ]فزاینده[ جلوگیری کند.
انتخاب محمود احمدینژاد به ریاست جمهوری اسلمی در تیر  ۱۳۸۴بر مبنای برنامهای عوامگرایانه و تودهستایانه پیچیدگیهای
تازهای را وارد اقتصاد سیاسی ایران کرد .احمدینژاد هم از نظر سیاسی و هم از نظر فرهنگی نمایندة جنا ح محافظهکار جمهمموری
اسلمی بود .البته ،او با وعدههایی که در مبارزات انتخاباتیاش برای تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد و توزیع مجممدد پممول
نفت داد توانست رأی بخشهایی از خردهبورژوازی سنتی و گروههای نابرخورداری همچون تهیدستان شهری و روسممتاییان را بممه
سوی خود جلب کند .رأی به احمدینژاد برای بخش عمدهای از حامیاناش بیش و پیممش از هممر چیمز رأیممی بممود علیممه هاشمممی
رفسنجانی و سیاست آزادسازی اقتصادیاش .رأی به او حاکی از وجود مقاومت کثیری از اعضای طبقة خردهبممورژوازی سممنتی بممه
همراه جوانان بیکار ،تهیدستان ،و کسانی که از حقشان محممروم شممده بودنممد علیممه احیمما و بازسممازی مجممدد و کامممل مناسممبات
سرمایهدارانة تولید در ایران بود .تا به اینجا که جز اعطای برخی صدقات و اعانات خارج از بودجه بممه برخممی اسممتانها ،بممازتوزیع
جانبدارانه و کورکورانة پول به نهادها و پیروان جنا ح خودی ،گماردن گروهی و عظیم نزدیکان دولممت جدیممد بممه جممای مممدیران و
کارمندان دستگاههای اداری دولتی ،اقدامات تحدیدی علیه مطبوعات ،اتحادیهها ،و دانشجویان ]کاری از پیش نبرده است[.
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