
سی سال جابه جایی طبقات اجتماعی در ایران
 سهراب بهداد و فرهاد نعمانی

۵۵  گفتگو شماره   

 در ایران نظم سیاسی موجود را واژگون کرد. مناسبات و نهادهای موجود اجتماعی را از هم گسیخت تا بدان ها۱۳۵۷انقلب سال 
نن آرمانی دگرگونی اجتماعی و پیشرفت بود. شعارهایش، اندیشممیده یمما خممودانگیخته، نممماد بب بیا سرشت و قالبی تازه بخشد. انقل
جهت گیری دلخواه توده های شرکت کننده در جنبش انقلبی و رهبران شان بممود. اممما شمکل و جهمت و دامنمة انقلب را، هم چمون
نی تعامل نیممروی درهم کوبنممده اش بمما پهنممة آتشی که به جنگل می زند یا هم چون گردبادی که دشت را می پیماید، دینامیسم درون
ران کمه اجتماعی که آن را درمی نوردد تعیین می کند نه جهت گیری های آغازین و خاسمتگاه اش. چنیمن اسمت داسمتان انقلب ای
خواست اش حاکم کردن مستضعفان، امحای فقر و استثمار و ثروت "بادآورده"، استقلل از "امپریالیسم شممرق و غممرب"، و نشمماندن
اقتصاد اسلمی آرمانی ای، که تاکنون تعریفی از آن به دست داده نشده، تحت نظارت روحممانیت شممیعة خرده بورژامحممور بممر جممای

"سرمایه داری وابستة" ایران، در جامعة عمیقاا قطبی شدة کشور بود.

دان وال "مفس لمی ام دولت انقلبی بلفاصله پس از انقلب، کارخانجات و بنگاه های تجاری بزرگ را ملی کرد. محاکم انقلبی اس
فی الرض" را مصادره کردند. دهقانان محرومیت کشیده زمین های روستایی را تسخیر کردند. فقیران شهری آپارتمان های خممالی را
ر رمایه و امل ک ه احبان س د. ص به اشغال خود درآوردند، و شوراهای کارخانه ها مدیریت بسیاری از آن ها را به دست خود گرفتن

چه داشتند را به پول نقد و ارز تبدیل و آن ها را روانة صندوق های امن بانک های خارجی کردند. 

دولت درگیر منازعات درونی خود بر سر جهت گیری بازسازی های پس از انقلب بود. به دسممت دادن 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 می شممود) و
مخالفت های علنی اجتماعی در گزیدن راه بازسازی پس از انقلب گرفتار آمده بود. بحممران اقتصممادی پسمماانقلبی هنگممامی پایممان
ة انقلبمی ران، فقمدان برنام می پذیرد که گذار به سوی نظم جدید اجتماعی (یا بازگشت به نظم متلشی شده) تثبیت شمود. در ای
ولنی تر ران را ط ود بح روشن و نداشتن تعریف مشخص از نظم انقلبی که انتظار می رفت جای نظمی را بگیرد که از میان رفته ب

 نیز بحران اقتصادی را تشممدید۱۳۶۰کرد. جنگ با عراق، تحریم های اقتصادی بین المللی، و پایین آمدن قیمت نفت در میانة دهة 
کرد. 

ال متفاوت تقسیم کرده ایم. نخست، دورة عقب نشینی سرمایه است ما دورة گذرای پساانقلبی را به دو دورة مجزا با ویژگی هایی کام
نی موجود بممود. ایممن که در جریان اغتشاش انقلبی و ناآرامی های پساانقلبی در واکنش به بیان آتشین ستیزه جویانه با نظم اقتصاد
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وضع موجب پ ژمردگی مناسبات تولید سرمایه دارانه و گسترش سردرگمی ای شد که شبکه های بازار سممرمایه دارانه در آن گرفتممار
آمده بودند، اما به نفع رشد تولید خرده کالیی شد. ما این فرایند انحطاط را "درون تابی ساختاری" می خوانیم که وجه مشخصه اش
اختلل گسترده و فراگیر در تولید و انباشت سرمایه (سرمایه گذاری) است که موجب پرولتاریازدایی اقتصاد شممهری، دهقانی شممدن
کشاورزی، و افزایش چشمگیر فعالیت های خدماتی کوچک مقیاس می شممود. ممما اصممطل ح درون تممابی را در معنممایی کممه الکسمماندر

 در نظر داشت به کار گرفته ایم؛ یعنی "درهم پیچیدگی روزافزون" الگوهممای موجممود،۱۹۳۶گولدن وایزر، انسان شناس فرهنگی، در 
بی آن که به یک شکل و صورت درآیند. کلیفورد گیرتز، در توضیح فرایند توسعة کشاورزی در سدة نمموزدهم در جمماوه، مفهممومی را

که گولدن وایزر از درون تابی در نظر داشت گسترش داد. 

نن عکس جریان درون تابی به انگیزة بازسازی و آزادسازی اقتصممادی را می تمموان "فرآینممد برون تممابی" خوانممد. مشخصممة ایممن جریمما
معکوس عبارت است از احیای مجدد مناسبات سرمایه دارانة تولید، بازسازی نهادهای بازار سرمایه دارانه، پرولتاریایی شممدن نیممروی

کار، و دهقان زدایی از اقتصاد روستا. 

ما روندهای درون تابی و برون تابی در بخش های مختلف اقتصاد ایران را در نوشتة دیگری بررسی کرده ایم. 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

 درصد رسید) نشان می دهد. جالب توجه تر آن که در۸/۱ ( که از پنج درصد به ۱۳۵۲ تا ۱۳۴۵ در مقایسه با دورة ۱۳۶۵ تا ۱۳۵۲
نی ۶/۵دو دورة مذکور بهره وری عامل کل به شدت سقوط کرده و از   درصد رسیده اسممت. در دومیممن دوره سممهم۹/۲ درصد به منف

نیروی کار نیز در رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی پایین آمده اما نه به شدت سهم سرمایه و بهره وری عامل کل. در دهة پممس
، نیز جریان معکوس قابل توجه اما ملیمی (جز در مورد سهم سرمایه) نشانگر آن بود که۱۳۷۵ تا ۱۳۶۵از آن، یعنی در سال های 

ککند و دردنا ک پیش رفته است. بی  فرایند برون تاب

 : منابع رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی۱جدول 
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این تغییرات مهم برای عده ای فرصت ها و موقعیت های سیاسی و اقتصادی م اجتماعی تازه پدید آورد و فرصممت ها و موقعیت هممای
دیگرانی را محدود کرد. برخی فعالیت ها گسترش یافت و برخی دیگر جمع شد. برخی از مشاغل رونق گرفتند و وضع برخی دیگر
رو به وخامت گذاشت. برخی از گروه های اجتماعی به مراکز قدرت و تصمیم گیری نزدیک شدند و فاصلة برخی دیگر از این مراکممز
زیاد شد و احترام شان کم. این تغییرات بر توزیع موقعیت های شغلی، جایگاه و مقام و منزلت کارکنان و موقعیت هممای شممغلی اثممر
ال در درازمدت و در واکنش به تغییرات فن آورانممه، جمعیممتی، یمما اجتممماعی ممم گذاشت. در شرایط "عادی" این گونه تغییرات معمو
اقتصادی صورت می پذیرد. در فرایند گذار در شرایط پساانقلبی تغییرات در الگوهای شغلی نیروی کار ناگهانی و ناپایدار است. در
این مقاله، از طریق اندازه گیری اثرات طبقه و اشتغال هم در سطح کلن و هممم در بخش هممای مختلممف اقتصممادی در طممی زمممان،
ممی از منابع قبض یا بسط جایگاه طبقاتی نیروی کار در ایران را در فرایندهای درون تابی و برون تابی در دهه هممای پممس تصویری ک
س از انقلب نوشمته شمده از انقلب ارائه خواهیم کرد. جای خالی چنین مطالعه ای در میان نوشته های فراوانی که دربارة ایمران پ
آشکارا خالی بود. تا آن جا که ما می دانیم مطالعه ای مشابه در مورد هیچ کشور دیگری که در نظم اجتممماعی اش تغییممری ناگهممانی

پدید آمده، به ویژه در"اقتصادهای در حال گذار"، مگر در مورد روسیه ، صورت نگرفته است. 

ممی کممردن منممابع برآممدن و سممقوط ابتدا، در قسمت بعد، مفهومی را که از طبقه در ذهن داریم روشممن می سممازیم. روش ممما در ک
ران در ار در ای روی ک اتی نی کل یافتة طبق اختار ش ورد س ن روش در م طبقات روش تفکیک است. ما توانستیم با به کاربستن ای

 منابع قبض و بسط طبقات مختلف در اقتصاد و در بخش های مختلف اقتصممادی را در۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵سال های 
سال های پس از انقلب دریابیم. منبع داده های ما آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سال های مذکور است. 

اختل ف طبقاتی نیروی کار

نصرف کسانی که بممر اسمماس مهممارت یمما درآمدشممان در سلسممله مراتبی درجه بندی شممده "نیروی کار" یک کل همگن و یکدست یا 
قرارداده شده باشند نیست. سرشت روابط میان افراد در نیروی کار، که به طرزی سلسله مراتبی بما یکمدیگر مرتبممط می شموند، بمر
منافع طبقاتی مبتنی است و منفعت طبقاتی نیز بر مناسبات تولید در فعالیت های اقتصادی. مناسممبات تولیممد نشممان دهندة شممیوة
توزیع حقوق مالکیت واقعی و قدرت ناعمال شده بر تولیدکنندگان و دارایی های موملد است. از این نظر می توان ایمن مناسمبات را بما
مناسبات مالکیت یکی گرفت زیرا کسانی که مالک منابع اقتصادی کمیاب هستند وارد مناسباتی نامتقارن با کسانی می شوند کممه
چنان منابعی در اختیار ندارند. این مناسبات موجب ظهور جایگاه طبقاتی در ساختار اقتصادی می شود و منافع اقتصادی شمماغلن
را تعیین می کند. در اقتصاد سرمایه داری مجموعه ای از این جایگاه های طبقاتی، که بر سه محور مالکیت دارایی ها (سرمایة مممادی
و نقدی)، مهارت ها/ قابلیت ها، و امتیازها یا اقتدار سازمانی مبتنی اند، ساختار طبقاتی را شکل می دهند. مناسبات طبقمماتی ممکممن

است به ساختار اشتغال شبیه شود. 

ما بر اساس سه کبعد اول، مالکیت دارایی ها؛ دوم، برخورداری از مهارت ها/ قابلیت های کمیاب؛ و سوم، امتیازات/ اقتدار سازمانی، در



نن پس از انقلب گونه شناسی طبقاتی زیر را به کار می بندیم. ما به تقسیم بندی طبقاتی چهارگممانه ای مطالعة تجربی مان دربارة ایرا
قائل هستیم: 

) سرمایه داران صاحبان ابزار مادی و مالی فعالیت های اقتصادی اند و کارگران را به استخدام خود درمی آورند. سممرمایه داران را بممه۱
متی و مدرن تقسیم کرده ایم. منظور از مدرن آن دسته از سرمایه دارانی اند که در موقعیت های شغلی مدیریتی م نی سن دو دستة شغل
اجرایی یا فنی م حرفه ای مشغول به کار هستند. این موقعیت هممای شممغلی موقعیت هممایی اسممت کممه سممرمایه داران در اقتصممادهای
متی آن دسته از سممرمایه داران اند کممه در مشمماغل دفممتری، فممروش و پیشرفته تر صنعتی در بنگاه های جدید دارند. سرمایه داران سن

خدمات، کشاورزی، یا تولیدی اشتغال دارند.

) خرده بورژوازی عبارت است از اشخاص خویش فرما که کارگری ندارند که به او مزد بپردازند اما ممکن است کسممانی از اعضممای۲
خانواده شان بدون دریافت دستمزد برای شان کار کنند. آن ها نیز، همانند سرمایه داران، شامل دو دستة مدرن و سنتی اند. بممه ایممن
علت که اینان (و سرمایه داران کوچک) به کار کارگران خانوادگی که مزد نمی گیرنممد و دخممتران یمما پسممران نوجمموانی کممه به طممور
پاره وقت برای شان کار می کنند اتکا دارند و نیز از آن جا که ما کار خممانوادگی را جایگمماه طبقمماتی متمممایزی بممه شمممار نیمماورده ایم
کممارگران خممانوادگی کممه دسممتمزد نمی گیرنممد در عمممل بخشممی از خرده بممورژوازی کممه خویش فرماسممت بممه شمممار رفته انممد. 

) اعضای طبقة متوسط عبارتند از کارکنان بخش دولتی یا خصوصی در مشاغل فنی م حرفه ای و اداری م اجرایی. آنان از اقتممدار۳
و خودمختاری نسبی برخورداراند. این مقوله شامل کسانی می شود که در فعالیت های 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 نامعلومی اند که ما "کارگزاران سیاسی" می خوانیم شممان و آنممان را در

طبقه ای متمایز از طبقة متوسط و کارگر قرار می دهیم.

) اعضای طبقة کارگر کسانی هستند که ابزار فعممالیت اقتصممادی در اختیممار ندارنممد و از مزایممای اقتممدار و خودمختمماری "طبقممة۴
متوسط" نیز بی بهره اند. آنان یا در دولت به کار اشتغال دارند یا در بخش خصوصی. کسانی که در مراتب پایین تر دستگاه سیاسممی
دولت کار می کنند، اما خودمختاری یا تخصص کمی دارند اعضای عادی و رده پایین "کارگزاران سیاسی" را تشکیل می دهنممد. ممما

این عده را نیز در زمرة طبقة کارگر به شمار آورده ایم. 

ی ساختن آن در مطالعة حاضر، که بر پایة سه بعد فوق از مناسممبات طبقمماتی صممورت گرفتممه، عملیاتی کردن ساختار طبقاتی و کمم
نتیجة ادغام سه ماتریس موقعیت شغلی م فعالیت اقتصادی، موقعیت شغلی م گروه های اصلی شغلی، و گروه های اصمملی شممغلی ممم

 است. جممدول شمممارة۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵فعالیت اقتصادی در چهار سرشماری ده سالة نفوس و مسکن در سال های 
ه مما در مطالعه ممان میمان دو ترکیب طبقاتی نیروی کار در ایران را در این چهار مقطع نشمان می دهمد. خوشمبختانه تمممایزی ک

 تمما حممال حاضممر، همخمموانی بسممیار۱۳۷۰ و ۱۳۶۷ تمما ۱۳۵۷دوره های درون تابی و برون تابی قائل شده ایم، یعنی میان سممال های 
 دارد. در کمال تأسف باید بگوییم کمه سرشمماری۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵نزدیکی با زمان بندی چهار سرشماری ده سالة 



ککند فرایند برون تابی را آشکار می سازد. ۱۳۸۵  تداوم 

ه در نیمروی کمار ایمران در بیمن سمال های   گمامی۱۳۸۵ تمما ۱۳۵۵بر ما روشن است که تحقیق تجربی مان در باب سرشمت طبق
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. 

 روش تفکیک: محاسبة تغییر اندازة طبقات

بک محاسبة منابع تغییر در سهم نسبی جایگاه های طبقاتی هم در سطح کلن و هم در بخش های مختلف اقتصاد طممی روش تفکی
نولین م. کیتاگاو مطر ح ساخت و از جمله در مطالعة اریک کا. رایت که بمما یمموآخیم زمان را آسان می سازد. این روش آماری را ابتدا نا
نتلو و نیز در مطالعة شیرو هوریوچی دربارة تحلیل ممن کار می کرد دربارة طبقات اجتماعی و در مطالعة کالیور مارچند و کلود  سینگل

رشد جمعیت به کار بسته شد. در این جا ما این روش را بر اساس تفسیر خود به کار گرفته ایم.

نی دو تغییر هم زمان هر گونه تغییر مشهود در تعداد افراد یک ردة طبقاتی میان دو نقطة سنجش را می توان هم چون نتیجة ترکیب
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 می گیرد. یعنی این که 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
نی) اثر طبقه حاکی از افزایش یا بسط (کاهش یا قبض) در ردة نت (منف نرخ تغییر در کل نیروی کار فاصله پیدا می کند. علمت مثب
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 می آمد. 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، آن گاه اثر طبقه منفی و قدر مطلق آن بزرگ تممر
از اثر اشتغال خواهد بود. مجموع اثر اشتغال و اثر طبقه تغییر مشهود در هر طبقه را شکل می دهد. بنابراین، روش تفکیممک ممما را

قادر می سازد نرخ تغییر در ردة طبقاتی را در مقابل نرخ تغییر در نیروی کار بسنجیم.

؛۳۴۱۰۰۰ بممه ۱۸۲۰۰۰ نفر افزایش یممافت (از ۱۵۹۰۰۰ اندازة واقعی طبقة سرمایه دار ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵مثالی بزنیم. بین سال های 
 انممدازة نسممبی طبقممة۱۳۶۵ درصد افزایش یممافت. بنممابراین، اگممر در سممال ۲۵). در همین دوره تعداد شاغلن ۲بنگرید به جدول 

داد۴۵۶۰۰ بود به تعدادشان می بایست ۱۳۵۵سرمایه دار همانی می ماند که در  ا تع ت. ام تغال اس ر اش  نفر افزوده می شد. این اث
 سرمایه دار بیش از آن چه از روند کلی انتظار می رفت.۱۱۳۳۰۰سرمایه داران سریع تر از اندازة نیروی کار افزایش یافته است، یعنی 

این اثر طبقه است، و اندازه اش بسیار بزرگ تر از اندازة اثر اشتغال است. این وضع حکایت از آن دارد که تغییممر مشممهود در انممدازة
 پیامد نقش مثبت هر دو اثر طبقه و اثر اشتغال بمموده اسممت و در ایممن تغییممر۱۳۶۵ تا ۱۳۵۵طبقة سرمایه دار در فاصلة سال های 



نقش اثر طبقه (ساختاری) از نقش اثر اشتغال مهم تر بوده است. 

نصرف میان طبقات در یممک دورة نت  ند پیمایش تحر ک طبقاتی، روش تفکیک این امکان را برای ما فراهم ساخت که بر حرک در نبو
زمانی خاص پرتوی افکنیم. مجموعة اثرات طبقاتی مثبت و منفی در همممة بخش هممای اقتصممادی بممه ممما می گویممد کمه کمدام ردة
طبقاتی، از نظر اندازة نسبی، و به چه میزان، افزایش یا کاهش داشته است، یا این که کدام طبقه در مقابل چه طبقه ای، و بممه چممه

میزان، موقعیت قبلی اش را از دست داده است. 

دورة اول: درون تابی ساختاری: افول طبقة کارگر و برآمدن خرده بورژوازی و کارمندان دولتی 

 درصد نیروی کممار شمماغل در ایممران در۲/۴۰، پس از چندین دهه توسعة سرمایه دارانه، ۱۳۵۵ نشان می دهد که در سال ۲جدول 
درصد). گروه عمدة۱۶ درصد) یا در بخش دولتی (۸۴جرگة طبقة کارگر بوده اند که یا در بخش خصوصی به کار اشتغال داشتند (

 درصممد)۲/۱ درصد نیممروی کممار را تشممکیل می دادنممد. تنهمما اقلیممتی کوچممک (۹/۳۱بعدی خرده بورژواهایی بودند خویش فرما که 
خرده بورژواهای "مدرن" بودند که به کارهای تخصصی اشتغال داشتند. باقی اینان در موقعیت های "سنتی" در تولیممد (صممنعتی)،

 درصد خرده بورژواها دهقانان زمین دار بودند. بیش از یک میلیون ایرانممی۶۰کشاورزی، یا خدمات مشغول به کار بودند. نزدیک به 
نیز "کارگران بی مزد خانوادگی" بودند. 

 ۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵: ترکیب طبقاتی نیروی کار شاغل در ایران: ۲جدول 
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.۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵منبع: محاسبه شده بر مبنای آمارهای سرشماری های نفوس و مسکن در سال های 
 اضافه شده است. رده های فرعی۱۰۰تذکار: برای آن که تعداد کل نیروی کار شاغل به دست آید درصدهای رده های اصلی به 

 اضافه شده است.۱۰۰درون همان رده به 
* در همین حال هم شامل " کارگزاران سیاسی" به شمار رفته اند.

 درصد نیروی کار شاغل) که اغلب شان هم "سنتی" بودنمد و تنهما۱/۲ نفر بود ( ۱۸۲۰۰۰ تعداد سرمایه دارها فقط ۱۳۵۵در سال 
چند کارگر در استخدام داشتند. در همین سال، در بخش خصوصی، میممانگین تعممداد مزدبگیمران (در طبقمات کمارگر و متوسمط)

 درصد کل بنگاه همما کم تممر از ده کممارگر داشممتند. میممانگین تعممداد۹۷ نفر بود. در صنعت، ۹/۱۶نسبت به هر کارفرمای سرمایه دار 
 نفر بود، که تازه برخی از آن ها هم کارگران بی مزد خانوادگی بودند. میانگین تعداد مزدبگیران۹/۱کارگران این گونه کارگاه ها تنها 



 نفر بود. ۶۳/۰در این گونه کارگاه ها تنها 

 درصد از نیروی کار شاغل. بیش از دوسوم طبقة متوسممط یمما۴/۵ نفر، یا ۴۷۷۰۰۰ طبقة متوسط کوچک بود، تنها ۱۳۵۵در سال 
در مشاغل خدماتی در استخدام دولت بودند (عمدتاا در بخش های آموزش و بهداشت) یا در مؤسسات دولممتی (نفممت، حمل ونقممل،

 نفر) از این طبقة متوسط کوچک در مقام مدیران، صاحب منصبان اداری، یا۱۰۲۰۰۰ درصد (۳/۲۱ارتباطات، و نظایر این ها). تنها 
متی و سمهم ون وچرای فعمالیت سمرمایه داران سمن ه از غلبمة بی چ کارگران فنی و متخصص در استخدام بخش خصوصی بودنمد، ک

 درصد از نیروی کار شاغل را به منزلة کممارگزاران سیاسممی در۳/۸اند ک شان در اقتصاد ایران حکایت داشت. دستگاه سیاسی دولت 
استخدام داشت، که بیش از نیمی از اینان در نیروهای نظامی و شبه نظامی اشتغال داشتند. 

بحران اقتصادی پساانقلبی در دورة درون تابی (نخستین دهة پس از انقلب) بر شکل و ترکیب طبقمماتی در ایممران تممأثیری قمماطع
بت داشت. اخلل و انقطاع در فرایند انباشت در بحبوحة منازعات اجتماعی و اظهارات اجتماعی ستیزه جویانه علیممه سممرمایه و ثممرو
مناسبات سرمایه دارانة تولید را به عقب راند. ناکارآمدی و جنا ح بندی های درون دستگاه دولت و فقدان خط مشی های روشن بممرای
تسهیل فرایند انباشت، به بحران تولید دامن زد. با کاسته شدن تولید سرمایه دارانه فعالیت های تولیممدی خرده کممالیی رواج یممافت.
مد انتظارمان این بود که این روند به پرولترزدایی نیروی کار بیانجاممد کمه در کماهش انمدازة طبقمة کمارگر، گسمترش بیمش از ح
خرده بورژوازی، و کنارگذاشته شدن فعالیت های خدماتی در اقتصادهای شهر و روستا بازتاب می یابممد. در بخممش کشمماورزی انتظممار

داشتیم که تعداد دهقانان افزایش یابد، که مشخصه اش افزایش تعداد زمین داران خرده پاست.

داده های ما حاکی از آن است که این انتظارات تحقق یممافته اسممت. جمدول شمممارة دو تغییممر ترکیممب طبقمماتی نیممروی کمار را در
ه به روشمنی بما داده هممای۱۳۵۵-۶۵سال های پس از انقلب نشان می دهد. تغییر در فرایند درون تابی ( ) به حمدی آشمکار اسمت ک

آماری توصیفی اثبات می شوند. 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 سرمایه دار، طبقة متوسط کارکنان دولت، خرده بممورژوازی، و
کارگزاران سیاسی مشاهده می شود. به نظر می رسد کاهش تعداد اعضای طبقة کارگر به بهای افزایش تعداد افممرادی بمموده کممه در
فعالیت های خرده بورژوایی، عمدتاا امور تولیدی و کشاورزی، اشتغال یافته اند. تحلیل های بعدی نشان داد که این روند همراه اسممت
با کاهشی عمده در میانگین اندازة بنگاه های تولیدی. در بخش خصوصی، میانگین تعداد استخدام شدگان از طبقة کممارگر بممه ازای

 کاهش یافت. ما این نسمبت را شمماخص تمرکمز می خموانیم زیممرا، به مثابممة۱۳۶۵ نفر در ۳/۵ به ۱۳۵۵ نفر در ۳/۱۶هر کارفرما از 
نر شاخصی برای اندازه گیری اندازة بنگاه های خصوصی، درجة تمرکز سرمایه در بنگاه های تولیدی ایران را آشکار می سازد. راه دیگمم
منی و ماهر نسبت به تعداد کارفرمایان است. ما شاهد سقوطی بمما شممیب نص تمرکز تعیین تعداد مدیران و کارمندان ف نش شاخ سنج

منممی انممدازه گرفتممه۱۹/۰ به ۵۶/۰تند در شاخص تمرکز (از   در سال های متناظر) هستیم که با میانگین تعداد مدیران و کارگران ف
می شود. 

علوه بر این، نتایج نشان می دهند که فرایند درون تابی همراه بود با افزایش در میزان فعالیت های اقتصممادی دولممت. ایممن افزایممش



مظر نبود، زیرا بر اثر بازتوزیع گستردة دارایی ها به نفع دولت و بنیادهای شبه دولتی در همة بخش های اقتصادی، و به مت پدیده ای نامن
بهای ازبین رفتن بخش خصوصی، پدید آمد. بنابراین، باید انتظار داشته باشیم تعداد کسانی از اعضای طبقة متوسط و طبقة کارگر
که به استخدام دولت درمی آیند و نیز تعداد کسانی که بمه رده همای عمادی و دون پایممة کمارگزاران سیاسممی می پیوندنمد افزایشممی

).۲چشم گیر یابد (جدول 

همان گونه که پیش بینی می شد، برخی از این تغییرات، به ویژه کاسته شدن از اندازة طبقة کارگر و افزایممش انممدازة خرده بممورژوازی،
۱۳۶۵ روندی عکس یافتند. همان گونه کممه در آمممار جمعیممتی سممال ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵طی جریان معکوس برون تابی طی سال های 

مشاهده می شود، 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 این که هر تغییری در تعداد افراد یک طبقه در طی زمان بسممتگی دارد بممه تغییممرات هم زمممان 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

). ۳) در طبقه و اثرات اشتغال است (جدول۲طبقاتی مشهود در نیروی کار (جدول 

۱۳۸۵ تا ۱۳۵۵: تفکیک طبقات، ۳جدول 

 ۱۳۵۵۱۳۶۵۱۳۷۵۱۳۸۵
اثر طبقهاثر اشتغالاثر طبقهاثر اشتغالاثر طبقهاثر اشتغالاثر طبقهاثر اشتغال

سرمایه داران
مدرن-  

سنتی- 

۶/۴۵

۸/۵
۸/۳۹

۳/۱۱۱

۸/۶-
۳/۱۲۰

۸/۱۱۰

۲/۷
۵/۱۰۳

۵/۷۵

۰/۴۵

۴/۳۰

۸/۲۱۳

۲/۳۰

۵/۱۸۳

۲/۷۸۹

۰/۱۶۰

۲/۶۲۹

۰/۲۴۲

۹/۳۰

۹/۲۱۰

۲/۱۱۰۶

۵/۲۱۰

۹/۸۹۵
طبقة متوسط

کارکنان بخش خصوصی- 

اقتصادی و: کارکنان دولت-
اجتماعی

۵/۱۱۹

 
۴/۲۵

 
۰/۹۴

۴/۱۷۷

 
۹/۶۲-
 

۳/۲۴۰

۲/۲۵۱

 
۸/۲۰

 
۴/۲۳۰

۱/۴۷۶

 
۶/۱۳۳

 
۵/۳۳۳

۹/۶۰۴

 
۶/۸۸

 
۳/۵۱۶

۸/۴۱۶

 
۸/۴۵۴

 
۰/۳۸-

۵/۶۳۳

 
۰/۱۳۵

 
۶/۴۹۸

۴/۱۴۰۳

 
۴/۵۲۵

 
۰/۸۷۸

خرده بورژواری
مدرن- 

سنتی- 

۳/۷۰۳

۵/۸
۸/۶۹۴

۰/۸۷۷

۱/۵
۹/۸۷۱

۷/۱۴۲۴

۴/۱۵

۳/۱۴۰۹

۲/۶۱۶-
۰/۱۰۱

۲/۷۱۷-

۸/۲۱۰۶

۵/۶۶

۳/۲۰۴۰

۲/۶۰

۵/۹۹

۴/۳۹-

۲/۳۷۹۲

۱/۴۵

۱/۳۶۸۴

۵/۸۲۶

۹/۲۵۰

۶/۵۷۵
کارکنان خانوادگی بدون 
 مزد

۶/۲۵۵

 
۹/۷۹۲-

 
۱/۱۵۷

 
۱/۱۵۶

 
۰/۳۲۳

 
۱/۴۳۷-

 
۳/۱۳۵۵

 
۵/۱۶۹۳-

طبقة کارگر
کارکنان بخش خصوصی- 

اقتصادی: کارکنان دولت- 
و اجتماعی

۸/۸۸۴

 
۳/۷۴۳

 
۴/۱۴۱

۹/۱۷۱۷-
 

۲/۱۹۰۳-
 

۳/۱۸۵

۹/۸۷۶

 
۵/۵۸۷

 
۴/۲۸۹

۳/۸۹۵

 
۸/۷۱۰

 
۵/۱۸۴

۲/۱۸۱۳

 
۷/۱۲۵۹

 
۵/۵۵۳

۳/۷۲-
 

۳/۳۵۴

 
۷/۴۲۶-

۶/۴۶۹۱

 
۵/۳۹۴۱

 
۰/۷۵۰

۷/۲۰۱۱-
 

۱/۲۱۸۹-
 

۴/۱۷۷



کارگزاران سیاسی
اعضای عادی - 

)دون پایگان(
هنیروهای هنظامی و - 

*شبه هنظامی

۲/۱۸۳

 
 

 
۳/۱۸۶

 
۵/۹۶

۰/۹۳۶

 
 
 

۵/۸۰۶

 
۷/۷۱۴

۸/۶۰۰

 
 
 

۶/۵۳۴

 
۵/۳۸۸

۱/۸۳۴-
 
 
 

۵/۸۰۸-
 

۴/۶۹۸-

۷/۶۵۵

 
 
 

۶/۵۵۶

 
۵/۳۹۵

۹/۴۹۳-
 
 
 

۳/۵۸۹-
 

۵/۵۵۶-

۶/۹۷۱

 
 
 

۶/۸۹۲

 
۰/۵۱۲

۲/۷۶

 
 
 

۳/۲۲۴-
 

۶/۲۰۷-
نامشخص

۲/۱۰۱/۴۰۷۶/۱۴۸۸/۱۴۳-۵/۱۸۷۰/۲۶۳-۹/۵۳۷/۲۹۲
کل

۱/۲۲۰۲۰/۰۱/۳۵۷۰۰/۰۸/۵۹۰۴۰/۰۹/۱۱۶۷۶۰/۰

.۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵منبع: محاسبه شده بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال های 
* درعین حال در زیرردة "کارگزاران سیاسی" نیز به شمار می رود.

کاهش تعداد مطلق و نسبی طبقة کارگر شاغل در همة مشاغل اصلی بخش خصوصی، به ویژه در تولید صنعتی و کشاورزی، به رغم
افزایش تعداد مستخدمین دولتی، طی دورة درون تابی بسیار حاد و چشمگیر بوده است. اندازة خالص کمماهش در اسممتخدام طبقممة
د صمنعتی و کشماورزی شماخص های پرولتاریممازدایی و ش مطلمق و مهممم تعمداد خرده بورژواهما در بنگاه همای تولی کمارگر و افزای
نی تغییر در درون هر طبقه و تغییر خالص بین طبقات و آزمممون انتظممارات تحلیلممی ممما دهقانی شدن در این دوره است. البته بزرگ

دربارة دوره های درون تابی و برون تابی را محاسبات حاصل از روش تفکیک تأیید می کند. 

 میلیممون نفممر رسممید، تعممداد اعضممای۱۱ میلیون به ۸/۸، هنگامی که اندازة نیروی کار شاغل از ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵در میان سال های 
 نفر (اثر اشتغال) افزایش می یافت تا موقعیت نسبی اش را حفظ کند. بااین همه، فرایند درون تممابی۸۸۴۸۰۰طبقة کارگر می بایست 

نی۷/۱اندازة طبقة کارگر را  بی منفمم  میلیون کمتر از حمد انتظار نگاه داشت. اثر طبقه برای طبقة کارگر در استخدام بخممش خصوصمم
نی ۳ میلیون بود (جدول ۹/۱  میلیمون) و کشماورزی۱۳/۱). در این طبقه بازندگان اصلی آنانی بودند که در صمنایع تولیمدی (منفم

نی  ) اشتغال داشتند. در همین حال، اثر طبقه برای آن عده از طبقة کارگر که در استخدام دولت بودند اگرچه کوچک۴۳۷۰۰(منف
) اما مثبت بود. حتی اگر فرض را بر این قرار دهیم که افزایش نسبت طبقة کارگر شاغل شده در بخممش دولممتی بممر اثممر۱۸۵۰۰۰(

ملی کردن ها و مصادرة برخی از بنگاه های بزرگ خصوصی رخ داده باشد (و جابه جایی از بخش خصوصی به دولممتی بمه ایممن دلیممل
نی عظیمی را که طبقة کارگر شاغل در بخش خصوصی پدید آمده باشد)، میزان افزایش به قدری اند ک بوده است که اثر طبقة منف
متحمل شد جبران نمی کند. بنابراین ملی کردن صنایع را نمی توان 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 درون تابی است. رشد سریع خرده بورژوازی، که در
 میلیممون۶/۱ تعداد خرده بممورژوازی ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵همان هنگام هم پرشمار بود، وجه دیگر همان فرایند است. در میان سال های 



 نفرشان بممه واسممطة اثممر طبقممه بممه ایممن طبقممه۸۷۷۰۰۰ نفرشان به واسطة اثر اشتغال و ۷۰۳۰۰۰ درصد)، که ۵۶افزایش یافت (
 نفر افزایش یافت، آن هم درحالی که انممدازة کممارگران۶۲۹۰۰۰پیوستند. در همین دوره تعداد کشاورزان (دهقانان) خرده بورژوا به 

داد کمارگران۳۲۰۰۰۰کشاورزی   نفر کاهش یافت که بازتاب فرایند دهقانی شدن کشاورزی در ایمران بمود. بمه همیممن قیماس، تع
 نفممر کمماهش۶۴۸۰۰۰ نفر افزایش یافت، درحالی که اندازة طبقة کارگر شمماغل در بخممش تولیممد ۷۱۸۰۰۰تولیدی خرده بورژوازی 

 درصد تممازه واردان بممه۴۰یافت که نشانة بارز فرایند کارگرزدایی است. در دورة درون تابی اثر طبقة مثبت خرده بورژوازی به حدود 
بازار کار بالغ شد. 

اعضای عادی و دون پایة کارگزاران سیاسی که رشدی سریع داشتند و عمدتاا در نیروهای نظامی و شبه نظامی شاغل بودنممد شمممار
 میلیممون نفممر بممه شمممار۱/۱ بیممش از ۱۳۸۵ و ۱۳۵۵بزرگ دیگری از نیروی کار رو به رشد را تشکیل می دادنممد. بیممن سممال های 

 تن از اینان کسانی بودند که موجب افزایش تعداد نظامیان (از همه مهم تممر۸۰۰۰۰۰کارگزاران سیاسی دولت افزوده شد. بیش از 
۴۳ نفممری کممارگزاران سیاسممی ۹۳۶۰۰۰سپاه پاسداران انقلب) و نیروهای شبه نظامی (مثل کمیته ها و بسیج) شدند. اثممر طبقممة 

درصد از افراد اضافه شده بممه نیممروی کممار را شممامل می شممدند. ایممن وضممع نشممانگر آن اسممت کممه درحممالی که اخلل در مناسممبات
سرمایه دارانة تولید موجب به بیرون پرت شدن بسیاری از اعضای بالقوه و بالفعل طبقة کارگر شد، برخی از کارگران به دامممان تولیممد
خرده کالیی افتادند و دیگران (هم چون بسیاری و شاید هم بتوان گفت بیش ترشان) در دورة بی ثباتی سیاسممی و جنممگ بمما عممراق

نی تازه تأسیس دولتی شدند.  جذب نهادهای نظامی و شبه نظام

 بسیار افزایش یافت، و این افزایش در حالی بود که اثممر اشممتغال۱۱۳۰۰۰در دورة درون تابی عدة سرمایه داران، با اثر طبقة مثبت 
 سرمایه دار بود. همة این افزایش در تعداد سرمایه داران سنتی رخ داد. درواقع، تعداد سرمایه داران مدرن کمماهش۴۶۰۰۰رشدشان 

 نفری بود. همان گونه که پیش از این گفته شممد،۷۰۰۰یافت. اثر طبقه در تعداد سرمایه داران مدرن در این سال ها کاهشی تقریباا 
افزایش شدید تعداد سرمایه داران سنتی همراه بود با کاهش شدید اندازة بنگاه های سممرمایه داری کممه بازتمماب آن در افممول تعممداد
نی" (یمما کارکنان مزدبگیر نسبت به کارفرمایان سرمایه دار دیده می شممود. پممس افزایممش تعممداد سممرمایه داران پابه پممای "سنتی سمماز
"مدرنیزه زدایی" از) طبقة سرمایه دار پیش می رفت، طبقه ای که پیشاپیش نیز عمیقاا سنتی بود و پراکندگی پیشمماپیش موجممودش

 برابر اثر اشتغال بود. یعنممی، بممرای آن کممه۷/۷از قبل هم شدیدتر می شد. اثر طبقه در افزایش تعداد سرمایه داران بخش کشاورزی 
 نفممر افزایممش می یممافت،۸۹۰۰ ثممابت بمانممد تعدادشممان بایممد ۱۳۶۵ تمما ۱۳۵۵نسبت سرمایه داران بخش کشاورزی بین سال های 

 برابر اثممر۳/۳ نفر بیش از این حد افزایش یافت. اثر طبقه برای سرمایه دارانی که در موقعیت تولید قرار داشتند ۶۸۵۰۰حال آن که 
نعتی به طمور مطلمق کماهش یمافت.  اشتغال شمان بمود. در همیممن دوره تعمداد شماغلن طبقمة کمارگر در کشماورزی و تولیمد ص
نک بخش خصوصی نیممز آشممکار می شممود. نط پیشاپیش بسیار کوچ انقباض فعالیت های سرمایه دارانه در آینة افول مطلق طبقة متوس
بنگاه های سرمایه دارانة 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 می دادند نداشتند. درعین حال، تعممداد کممارگران

 نفر بود،۲۴۰۰۰۰طبقة متوسط که به استخدام دولت درآمدند بسیار افزایش یافت. اثر طبقه در افزایش تعداد این عده از شاغلن 



 برابر اثر اشتغال شان. بخش عمدة این افزایش به سبب افزایش تعداد کارگران متخصص در آموزش و بهداشممت عمممومی۵/۲یعنی 
بود، و البته، از آن جا که به سبب ملی کردن و مصادرة بنگاه ها و کارخانه های خصوصی که مؤسسات (و کممارگران) بیش تممری را بممه

قلمرو شاغلن دولت وارد کرد، افزایشی هم در تعداد مدیران مؤسسات دولتی به چشم می خومرد. 

سرانجام باید وجود گونه ای بی نظمی در داده های موجود را یادآور شویم. باید انتظار داشت که پرولتاریایی و دهقانی کردن نیممروی
کار با افزایشی متناسب در تعداد کارگران بی مزد خانوادگی همراه باشد، زیرا آن ها علی الصول در مؤسسات سرمایه دارانة کوچک و
خرده بورژوازیی اشتغال می یابند. بااین همه، ما در دورة درون تابی شاهد کاهش تعداد کارگران بی مزد 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
نم اثر طبقة مرتبط با چنین کاهشی در تعممداد کممارگران بی مممزد خممانوادگی را می تمموان بممه حسمماب افزایممش تعممداد مطلق و یک دو
کارگرانی گذاشت که جایگاه طبقاتی شان "نامشخص" بوده است. کارگران بی مزد خانوادگی گروهی بودند که به احتمممال قمموی در
ردة "نامشخص"ها قرار می گرفتند، به ویژه وقتی کمه اکمثریت قریب به اتفماق کمارگران بی ممزد خمانوادگی متشمکل بودنمد از زنمان
روستایی. هم چنین احتمال دارد، به سبب عوامل واقعی دیگر، هم چون افزایش نرخ تحصیل و کسادی بازار قممالی و گلیممم و سممایر
منسوجات دست باف، که اصلی ترین مشغولیت در روستاهاست، زنان کارگر بی مزد خانوادگی در پدیدآمدن ایممن وضممع مممؤثر بمموده

باشند. 

 برون تابی؛ افول خرده بورژوازی و بازگشت طبقة کارگر: دورة دوم

 درگذشتند. از آن پس سیاست های آزادسازی و مقررات زدایی و خصوصی سازی، آن قدر که در۱۳۶۸[امام] خمینی [ره] در خرداد 
توان داشتند، کمک کردند که جمهوری اسلمی نهادهای بازار و مناسبات سرمایه دارانة تولید را بازسازی کند. اگرچه قدرقدرتی و
حضور همه جانبة دولت در اقتصاد هم چنان تداوم داشت، اما فضای سیاسی و اجتماعی بیش از گذشته پذیرای فعالیت های بخممش
خصوصی شد. جمهوری اسلمی الزام و تعهد خود را به حفاظت از امنیت سرمایه و باورش به تقدس حقوق مممالکیت خصوصممی را

نب طر ح های اسلمی کردن اقتصاد را بی سروصدا کنار گذاشت. افزایش درآمد نفممت از سممال   نیممز۱۳۸۵ تمما ۱۳۶۹ابراز داشت و غال
خیری مضاعف را سبب شد و موجبات تسهیل انباشت سرمایه و تعمیق تولیممد سممرمایه دارانه را فراهممم آورد. بممدین ترتیب فراینممد
برون تابی آغاز شد که انتظار می رفت به پرولتاریایی کردن نیروی کار و دهقان زدایی از کشاورزی بیانجامد. اگرچه فرایند برون تممابی

 مشاهده می شممود۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ کامل نشد، اما نمود و تأثیر آن بر سرشت نیروی کار به قدر کفایت در سرشماری های ۱۳۸۵در 
). ۲(جدول 

۵۱ میلیون بممالغ شممد. بیممش از ۵/۱۴ درصد افزایش یافت و به ۴/۳۲ اشتغال کل در ایران ۱۳۷۵ تا ۱۳۶۵در حدفاصل سال های 
درصد از این افزایش نیروی کار به سبب اضافه شدن بر تعداد طبقة کارگر بود که در دورة پیشین تعداد مطلق اش سممخت کمماهش
یافته بود. کارمندان طبقة متوسط شاغل در بخش خصوصی از نظر تعداد سه برابر شدند (که البته کماکان بخش کوچکی از نیروی
کار را تشکیل می دادند)، و تعداد سرمایه داران هم چنان سریع تر از نرخ افزایش نیروی کار افزایش می یافت. درعین حال، نرخ رشممد



 درصممد۴/۲۶خرده بورژوازی کاهش پیدا کرد، و از آن جا که پس از پایان گرفتن جنگ عراق و ایران تعداد نظامیان و شممبه نظامیان 
). ۲کمماهش یممافت، تعممداد کسممانی کممه بممه عنمموان کممارگزاران سیاسممی دولممتی شمماغل بودنممد افممت مطلممق یممافت (جممدول 

 تممن از ایممن تعممداد در۷۱۱۰۰۰ نفر. ۸۹۵۰۰۰در این دوره شاهد بزرگ ترین اثر طبقه در رشد طبقة کارگر هستیم، رقمی معادل 
 تن از آنان جذب دولت شدند. این افزایش در اندازة نسبی طبقممة کممارگر همممراه بممود بمما۱۸۵۰۰۰بخش خصوصی شاغل شدند و 

 نفر داشت. بزرگ ترین رشد اثممر طبقممه در۶۱۶۰۰۰کاهش چشمگیر در اندازة نسبی خرده بورژوازی که اثر طبقه اش تنزلی برابر با 
) در مورد کسانی بود که در موقعیتی تولیدی در بخش خصوصی شاغل بودند. برعکس، بزرگ ترین کاهش۴۶۷۰۰۰طبقة کارگر (

نی  ، یعنی بزرگ تر از اثر اشتغال اش، و گویای تنممزل۸۹۱۰۰۰در سهم خرده بورژوازی در کشاورزی بود، که اثر طبقه اش برابر با منف
نی پس از رحلممت۲در تعداد مطلق آن بود (جدول  ). این همان فرایند پرولتاریایی کردن و دهقان زدایی است که ما در دورة برون تاب

[امام] خمینی انتظارش را داشتیم؛ یعنی دوره ای که نهادهای بازار بازگردانده و مناسبات سرمایه دارانه بازسازی می شممد و انباشممت
 سممه برابممر۱۳۷۵ تمما ۱۳۶۵سرمایه شتاب می یافت. جالب آن که خرده بورژوازی مدرن مقتدرانه بازگشت و تعدادش بین سال های 

) بود. روشن است که۱۵۰۰۰) بیش از شش برابر اثر اشتغال اش (۱۰۱۰۰۰شد. اثر طبقة رشد خرده بورژوازی مدرن در این دوره (
فشمممار اصممملی ایمممن توسمممعة سمممرمایه دارانه بمممر شمممانة خرده بمممورژوازی سمممنتی و سمممرمایه داران سمممنتی کوچمممک بمممود. 

)، که تعدادشممان۴۵۰۰۰الگوی رشد طبقة سرمایه دار با تغییرات فوق سازگار بود. در این دوره، رشد اثر طبقة سرمایه داران مدرن (
)، بزرگ تممر بممود. بممه۳۰۰۰۰ (۱۳۶۵در دهة گذشته مطلقاا کاهش یافته بود، از سرمایه داران سنتی، به رغممم تعممداد اند ک شممان در 

عبارت دیگر، رشد اثر طبقة سرمایه داری مدرن بیش از شش برابر اثر اشتغال شان بود، حال آن که این رقم برای سرمایه داران سنتی
ه تعمداد آن همما فقط یک سوم بود. سرمایه داران در بخش کشاورزی با اثر طبقة منفی بزرگی روبه رو شدند که حاکی از آن اسمت ک

 میمانگین تعمداد۱۳۷۵ تما ۱۳۶۵بسیار کندتر از تعداد نیروی کار شاغل در آن بخش رشد می کرد. در مجموع، در سال های میان 
 افزایش یافت. ۳/۶ به ۵/۵کارکنان مؤسسات بخش خصوصی در کل اقتصاد از 

ال منجممر بممه افزایش زیاد در اندازة نسبی سرمایه داران مدرن و افزایش در میانگین اندازة مؤسسممات و بنگاه هممای خصوصممی معمممو
افزایش نسبت مدیران و کارگران فنی (به عبارت دیگر، کارکنان طبقة متوسممط) بخممش خصوصممی می شممود. داده هممای ممما نشممان

 تن افزایممش۱۳۴۰۰۰ اندازة نسبی (اثر طبقه) کارکنان طبقة متوسط بخش خصوصی ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵می دهند که میان سال های 
یافت، یعنی بیش از شش برابر رشد مورد انتظارش (اثر اشتغال) اگر اندازة نسبی اش در نیروی کار شاغل همانی باقی می ماند کممه

 بود.۱۳۶۵در سال 

نی   که بزرگ تر از اثر اشممتغال آن (۸۳۴۰۰۰در این اثنا، تعداد مطلق کارگزاران سیاسی دولت کاهش یافت، آن هم با اثر طبقة منف
) بود. مهم ترین عامل مؤثر بر کاهش اندازة دستگاه سیاسی دولت ترخیص نظامیان و شممبه نظامیان از خممدمت بممود، کممه۶۰۱۰۰۰

) نشان داده می شود. البته در همان دوره دولمت تعمداد شماغلن۳۸۹۰۰۰) بزرگ تر از اثر اشتغال اش (۶۹۸۰۰۰بااثر طبقة منفی (
 بممود۱۸۵۰۰۰ و اثر طبقة دومی ۳۳۴۰۰۰طبقة متوسط و طبقة کارگر خود را به طرز چشمگیری افزایش داد، که اثر طبقة اولی 

). ۳(جدول 



نر شاغل بیش از ۱۳۸۵ تا ۱۳۷۵در دهة پس از آن، یعنی از   میلیون تن رسید.۲۰ درصد افزایش یافت و به بیش از ۴۰، نیروی کا
). مهم تراز همه این که سهم طبقممة کممارگر و۲البته آرایش طبقات اجتماعی از برخی جهات تقریباا دست نخورده باقی ماند (جدول 

 درصد ماند. این بدان معناست که "اثر طبقه" برای این دو ردة طبقاتی در۳۶ درصد و ۳۰خرده بورژوازی، به ترتیب، تقریباا همان 
). البتممه در ایممن دهممه تغییممرات قممابل توجهی روی داد. مهم تریممن ایممن تغییممرات۳این دوره به طور نسممبی کوچممک بممود (جممدول 

 اضافه۱۳۷۵ نفری سال ۵۰۰۰۰۰سه برابرشدن تعداد سرمایه داران بود، آن هم وقتی که یک میلیون سرمایه دار جدید به تعداد کل 
شدند. شاخص تمرکز، که بر اساس تعداد شاغلن طبقة کارگر به نسبت هر سرمایه دار سنجیده می شممود، بمما نممرخ رشممدی بسممیار

 رسید. ایممن۱۳۸۵ در ۱/۳ به رقم ناچیز ۱۳۷۵ در ۹/۵کندتر از نظر تعداد طبقة کارگری که در بخش خصوصی کار می کردند، از 
 حتی تعداد بیش تری از مؤسسات و بنگاه های تجاری فقمط یممک یما دو نفمر مزدبگیمر داشمتند.۱۳۸۵رقم نشانگر آن است که در 

درعین حال، تعداد مدیران و کارگران فنی شاغل در بخش خصوصی (طبقة متوسط) بیش از سه برابر شد، و شاخص تمرکز، که بر
 نفر بممه۱۹/۰ از تنها ۱۳۶۵نفر و در ۴۱/۰ از ۱۳۷۵اساس تعداد مدیران و شاغلن فنی نسبت به هر کارفرما سنجیده می شود، در 

 نفر افزایش یافت. این تغییرات نشان دهندة آن است که در عین این که نرخ رشد تعداد شرکت ها و مؤسسممات بسممیار کوچممک۵/۰
بسیار سریع بود، تعداد شرکت ها و بنگاه های بزرگ و مدرن خصوصی نیز، که مستلزم داشتن سازمان مدیریتی پیچیده و کارگران
فنی ماهراند، افزایش یافته است. این همان روندی است که در سال های پیش از انقلب رو به سوی سمماختار بممازار داشممت، یعنممی
هنگامی که بازار تشکیل شده بود از تعداد بسیار زیادی از بنگاه های بسیار کوچک و تعداد انممدکی از بنگاه هممای بسممیار بممزرگ. در
بی مصادره یا صرفاا بت ملی شدند یا از سوی دادگاه های انقلب دهة نخست پس از انقلب، بسیاری از بنگاه های بزرگ یا به دست دول
نت سیطرة مؤسسات بزرگ عمومی (دولتی) و تعممداد بسممیار زیممادی بنگاه هممای بسممیار به ورشکستگی افتادند. بدین ترتیب بازار تح

کوچک و چند بنگاه متوسط رو به افول در میانة این ها قرار گرفت. 

۲۹دو تغییر چشمگیر دیگر در آرایش طبقاتی طی دهة گذشته پدید آمد. نخست، کاهش سهم کارکنان دولت از اشممتغال کممل از 
 درصد بود که عمدتاا بر اثر کاهش تعداد کسانی بوده است که در نیروهای نظامی و شبه نظامی شاغل بوده اند. سممهم۲۵درصد به 

 درصد کاهش یافت. دیگر این که، تعداد مطلق کارگران بی مزد خممانوادگی از۷/۸ درصد به ۱۱کارگزاران سیاسی در اشتغال کل از 
مرموندی سکولر و عمدتاا حاکی از شهری شممدن اقتصمماد۶۸۳۰۰۰ به ۷۹۷۰۰۰ مرموند در ایران   تنزل یافت. در چند دهة گذشته این 

ایران بوده است، زیرا کار خانوادگی بی مزد اساساا شکلی از اشتغال روستایی است. 



مرموندهای کلی: رده های اصلی طبقاتی۱نمودار  :

 

)، ملحظممه می کنیممم کممه سممهم۱ و شممکل ۲ با هم مقایسه کنیم (جممدول ۱۳۸۵ و ۱۳۵۵وقتی آرایش طبقات را میان سال های 
سرمایه داران، کارگران طبقة متوسط، خرده بورژوازی، و کارگزاران سیاسی دولت در نیروی کمار شماغل افزایمش یمافته، حمال آن که
سهم و نسبت کارکنان طبقة کارگر و کارگران بی مزد خانوادگی به اندازة زیادی کاهش پیدا کرده اسممت. بممااین همه و به رغممم ایممن

 بوده، نوعی تغییممر بممه سمموی۱۳۶۵، در تضاد محض با آن چه در سال ۱۳۸۵تفاوت های مهم، ساختار طبقاتی نیروی کار در سال 
شبیه شدن با ساختار طبقاتی پیش از انقلب را نشان می دهد. 

 بممممممممممممازآرایی طبقمممممممممممماتی در آینممممممممممممة بخش هممممممممممممای مختلممممممممممممف اقتصممممممممممممادی
ما با سنجش اثر طبقه و اثر اشتغال که رده های مختلف طبقاتی در بخش های مختلف اقتصادی در خلل این سال ها با آن روبه رو
ند فایده است کممه تغییممرات طبقمماتی و تغییممرات بوده اند به در ک بهتری از بازآرایی طبقاتی می رسیم. نگاه از این منظر ازآن رو مفی

 و۱۳۵۵بخش های مختلف اقتصادی با هم بسیار مرتبط اند. به منظور رعایت اختصار، ما تحلیل مان را به تغییرات میمان سمال های 
 محدود کرده ایم. به علوه، به علت فقدان داده های دقیق برای طبقه بندی متقاطع طبقات و بخش های اقتصادی، نتوانستیم۱۳۷۵

نه میان طبقة کارگر و طبقة متوسط در بخش خصوصی تمایز بگذاریم و نه تفاوت دقیق میان گونه های 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. هم چنین، 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 بخش هممممای اقتصممممادی انجممممام دادیممممم. 



جدول شمارة چهار حاصل تجمیع زدایی از اثر طبقه و اثر اشتغال در چهار بخش عمدة اقتصاد (کشاورزی، صنعت، ساخت وسمماز، و
نر بخشی را به کار برد). نخستین بممار اسممت کممه ممما این جمما در تحلیل مممان خدمات)  است (که اکنون می توان به جای اثر اشتغال اث
نت اثر طبقه بر اثر اشتغال را به کار گرفته ایم. به یاد بیاوریم که اگر سهم یک ردة طبقمماتی در نیممروی کممار شمماغل (در این جمما نسب
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 می رفت) است. از آن جا که در همممة ممموارد بررسی شممده 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 می رفته است)، نسبت منفی اثر طبقه بر اثر اشتغال حاکی از اثر طبقة منفی است (یعنی، کسری نسبت به آن چه انتظممارش

می رفت).

۱۳۷۵ تا ۱۳۵۵: بازآرایی طبقاتی در بخش های اقتصادی: تفکیک تغییرات، سالیان ۴جدول 

خدماتساختمانصنعتکشاورزیجمع کل 

سرمایه داران
تغییر کل    

اثر اشتغال    

اثر طبقه    

هنسبت اثر طبقه به اثر اشتغال 

 
۳/۳۴۵

۵/۱۱۹

۷/۲۲۵

۹/۱

 
۲/۸۸

۴/۴
۸/۸۳

۲/۱۹

 
۱/۷۶

۶/۲۷

۶/۴۸

۸/۱

 
۵/۶۴

۳/۷
۲/۵۷

۸/۷

 
۴/۱۱۶

۷/۱۱۶

۳/۰-
۰/۰

خرده بورژوازی 
تغییر کل    

اثر اشتغال    

اثر طبقه    
هنسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

 
۸/۲۳۸۸

۶/۱۸۴۳

۲/۵۴۵

۳/۰

 
۹/۴۷۵

۳/۲۰۸

۶/۲۶۷

۳/۱

 
۴/۳۴۳

۴/۱۶۹

۰/۱۷۴

۰/۱

 
۸/۳۷۰

۵/۳۸

۴/۳۳۲

۶/۸

 
۶/۱۱۹۸

۶/۱۰۵۱

۰/۱۴۷

۱/۰
         کارگران خانوادگی بی مزد

تغییر کل    

اثر اشتغال    

اثر طبقه    
هنسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

 
۰/۲۲۴-
۹/۶۶۹

۰/۸۹۴-
۳/۱-

 
۶/۹۸-
۷/۷۱

۴/۱۷۰-
۴/۲-

 
۰/۱۶۹-
۳/۲۲۵

۳/۳۹۴-
۸/۱-

 
۷/۲
۷/۱
۰/۱
۶/۰

 
۸/۴۰

۴/۲۷

۳/۱۳

۵/۰
کارمندان بخش خصوصی 

تغییر کل    

اثر اشتغال    

اثر طبقه    
هنسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

 
۳/۲۵۵

۲/۲۰۱۵

۰/۱۷۶۰-
۹/۰-

 
۳/۲۰۵-
۱/۷۶

۵/۲۸۱-
۷/۳

 
۵/۱۸۰

۴/۲۳۰

۹/۲۴۹-
۶/۰-

 
۸/۸۲-

۹/۴۰۹

۷/۴۹۲-
۲/۱-

 
۸/۳۶۲

۹/۹۱۷

۰/۵۵۵-
۶/۰-



*کارمندان دولت
تغییر کل     

اثر اشتغال    

اثر طبقه    
هنسبت اثر طبقه به اثر اشتغال 

 
۹/۲۵۸۴

۶/۱۰۹۷

۳/۱۴۸۷

۴/۱

 
۲/۱۸

۷/۴
۵/۱۳

۹/۲

 
۵/۱۸۰

۴/۴۳۰

۹/۲۴۹-
۶/۰-

 
۸/۸۲-

۹/۴۰۹

۷/۴۹۲-
۲/۱-

 
۵/۱۲۰۷

۵/۹۴۸

۰/۲۵۹

۳/۰
      نامشخص

تغییر کل     

اثر اشتغال    

اثر طبقه    
هنسبت اثر طبقه به اثر اشتغال

 
۱/۴۲۲

۷/۲۶

۴/۳۹۵

۸/۱۴

 
۸/۸۶

۱/۰
۷/۸۶

۱/۸۱۳

 
۵/۸۹

۳/۱
۲/۸۸

۰/۶۶

 
۳/۵۴

۳/۰
۰/۵۴

۱/۱۹۷

 
۴/۱۹۱

۴/۵۵

۰/۱۳۶

۵/۲

 در دسممترس نبممود.۱۳۸۵. تذکر: اطلعات مربوط بممه ۱۳۷۵ تا ۱۳۵۵منبع: محاسبه شده بر اساس آمار نفوس و مسکن سال های 
* کممارگزاران سیاسممی در سممتون کممل در شمممار آمده انممد اممما در ارقممام مربمموط بممه بخش هممای اقتصممادی محاسممبه نشممده اند.

 در همة بخش های اقتصادی اثر طبقة منفممی بزرگممی را۱۳۷۵ تا ۱۳۵۵همان طور که در سطح کلن مشاهده کردیم، در سال های 
در مورد "کارکنان بخش خصوصی"، که عمدتاا شامل طبقة کارگر می شممد، شمماهد هسممتیم. البتممه، تممأثیر آن در همممة بخش هممای
اقتصادی به یکسان و مساوی توزیع نشد. در صورتی که نسبت کارکنان بخش خدمات تغییر نمی کممرد، بایممد تعممداد کارکنممان ایممن

 تن افزایش می یافت. البته درواقع تغییر بیش از نیم میلیون تن کم تر از روند مورد انتظار بممود و بنممابراین۹۰۰۰۰۰بخش بیش از 
نی  بل منف نی۶/۰نسبت اثر طبقه به اثر اشتغا  بود. نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال در بخش های کشاورزی و ساختمان به ترتیممب منفمم

نی ۷/۳  بود و حاکی از این که اثر طبقة منفی بزرگ تر از اثر اشتغالی بود که انتظارش می رفت. نسبت اثممر طبقممه بممر اثممر۲/۱ و منف
نی انممدازة طبقممه در میممان همممة اشتغال در میان کارکنان بخش خصوصی در بخش کشاورزی رخ داد که بزرگ ترین کمماهش نسممب

طبقات و در همة بخش ها بود.

 میلیون نفر افزایش یممافت، حممال آن که افزایممش تعممداد کارکنممان بخممش۶/۲ تعداد کارکنان دولتی ۱۳۷۵ و ۱۳۵۵میان سال های 
). کارکنان دولت شامل همة آن هایی می شممد کممه چممه در خممدمات اجتممماعی اشممتغال۴ نفر بود (جدول ۲۲۵۰۰۰خصوصی فقط 

نی کارکنممان داشتند و چه در فعالیت های اقتصادی و هم چنین "کارگزاران سیاسی" را نیز دربرمی گرفت. البته ممما در توزیممع بخشمم
دولت کارگزاران سیاسی را که به تقریب همه شان در زمرة کارکنان بخش خدمات محسمموب می شممدند کنممار گذاشممتیم. بنممابراین،
توزیع کارکنان دولت در بخش های اقتصادی فقط شامل طبقة کارگر و متوسط شاغل در بخش دولتی می شممود. در ایممن رده، اثممر
بت اثر طبقة بزرگ در این بخش ها همراه اسممت بمما طبقة مثبت در بخش های صنعت و خدمات بزرگ تر است. در مورد کارکنان دول

. نسممبت۳/۰ است و در بخممش سمماختمان ۳/۲اثر اشتغال که خود نیز بزرگ است. نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال در بخش صنعت 
)، اما علت این بزرگممی اثممر اشممتغال۸/۱۱اثر طبقه به اثر اشتغال در بخش ساختمان در مورد کارکنان دولت بسیار بزرگ تر است (



بسیار کوچک تر در سایر بخش هاست. در مجموع، آن گونه که از اثر طبقممة مثبممت کارکنممان دولممت در هممة بخش هممای اقتصممادی
برمی آید، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که خصوصی سازی در دوران پس از رحلت [امام] خمینی بسیار ناچیز بمموده اسممت.
بی بزرگ تریممن جابه جممایی مطلممق از وقتی از منظر بخش های اقتصادی می نگریم، باید به یاد داشته باشیم کممه در بخممش کشمماورز
کارکنان بخش خصوصی (عمدتاا طبقة کارگر) و کارگران بی مزد خانوادگی، با آثار طبقة منفی بزرگ، به خرده بورژوازی، کممارگرانی
نگ اثر طبقه به اثر اشتغال در مورد سممرمایه داران در بخممش که موقعیت طبقاتی شان "نامشخص" است و سرمایه دار بود. نسبت بزر

 تممن۴۷۶۰۰۰ برابر افزایش مورد انتظار. تعداد خرده بورژواهای ایممن بخممش ۲/۱۹کشاورزی گویای افزایش اند ک تعداد آنان است، 
). ۳/۱افزایش یافت (نسبت اثر طبقه به اثر اشتغالی برابر است با 

، دگرگونی ها در آرایش طبقاتی، به رغم احیای متزلزلنة انباشت سرمایه دارانه در دورة پممس از۱۳۷۵ و ۱۳۵۵در مقایسة سال های 
نگ اثر طبقه به اثر اشتغال در مممورد کممارگران رحلت [امام] خمینی، گویای دهقانی شدن کشاورزی در ایران است. نسبت بسیار بزر
بخش کشاورزی ( هم چنین در بخش های ساختمان و صنعت) که جایگاه طبقاتی شان نامشخص است ورای همة انتظارات معقممول
ال بیممش از دیگممر رده همما از از تغییرات ساختاری است و صرفاا بازتاب طبقه بندی مجدد سرشماری هاست. ردة طبقاتی ای که احتما
این طبقه بندی مجدد آماری آسیب دیده کارگران بی مزد خانوادگی است، که در قیاس با سایر رده های طبقاتی بارها بمما شممفافیت

کم تری شناسایی و مشخص شده است.

نگ  نت بزر  نفرة کارکنممان دولممت (بمما۳۳۴۰۰۰بخش صنعت شامل کارگاه های صنعتی، معدن، برق، گاز و آب می شود. اثر طبقة مثب
نل   نفرة کارکنان بخش خصوصی (با نرخ نسبت اثر طبقه۲۵۰۰۰۰) در برابر اثر منفی طبقاتی ۳/۲نرخ نسبت اثر طبقه به اثر اشتغا

نی  نل منف  به رغم۱۳۷۰) قرار می گیرد. افزایش فعالیت های دولت نسبت به بخش خصوصی در صنایع در اوایل دهة ۶/۰به اثر اشتغا
 در آن۱۳۵۷تلش هایی بود که در جهت خصوصی سازی صورت گرفت، آن هم در بخشی که دولممت حممتی پیممش از انقلب سممال 

نی دولممت، به ویممژه نت بال را داشت. تفوق داشتن دولت در بخش صنعت هم چنین گویای آن است کممه مؤسسممات دولممتی و مممواز دس
آن هایی که به بنیادها تعلق داشتند، فعالیت های صنعتی را در انحصار خود گرفته بودند.

کخممرد افزایممش یممافته اسممت. در فاصمملة سممال های  ، تعممداد۱۳۷۵ و ۱۳۵۵علوه بر این، فعالیت های خرده بورژوازی و سرمایه داران 
 نفر افزایش یافت، حال آن که افزایش موردانتظممار بممرای حفممظ همممان نسممبت در آن ردة۳۴۳۰۰۰خرده بورژواها در بخش صنعت 

 تن بود. تعداد سرمایه داران صنعتی به همان حدی افزایش یافت که نسبت اثر طبقممه بممه اثممر۱۶۹۰۰۰طبقاتی در آن بخش تنها 
نی ۸/۱اشتغال شان بود، یعنی  نت منف  کارکنان بخش خصوصی در فعالیت هممای صممنعتی۶/۰. هنگامی که این نسبت را در برابر نسب

قرار می دهیم کاهشی اساسی را در اندازة بنگاه های بخش خصوصی می بینیم. 

) تا حدی با افزایش تعداد خرده بممورژوازی، کممارگران۱۹۶۰۰۰کاهش تعداد کارگران بی مزد خانوادگی در بخش صنعت (به میزان 
"نامشخص "، و آنانی که با ازدست دادن "کار بی مزد خانوادگی"شان به واسطة ازبین رفتن کارهای مربوط به قالی بافی و گلیم بممافی
از جرگة نیروی کار شاغل بیرون رانده شدند جبران شد. برخی از اینمان بمه جرگمة بیکماران پیوسمتند و برخمی از جوان ترهاشمان



مشغول تحصیل شدند.

نی فعالیت های زیربنایی دولت و افزایش سهم ساخت وسمماز تجمماری و مسممکونی بممه بخش ساختمان تحت تأثیر کاهش نسبی اساس
دست بخش خصوصی قرار گرفت. باید به یاد داشته باشیم که عمدة فعالیت های زیربنایی دولت در دورة پیش از انقلب بممر عهممدة
شرکت های ساختمانی بزرگ بخش خصوصی بود. ساخت وساز مسکونی و تجاری نیز عممدتاا بممه دسمت بسمازبفروش ها و کمارگران
نی ماهر و نیمه ماهر آزاد ساخته می شد. به این ترتیب، تغییممر در ترکیممب سمماختاری بخممش سمماختمان در کمماهش تعممداد ساختمان

نی  نی ۴۹۳۰۰۰کارکنان بخش خصوصی (با اثر طبقة منف نل منف ) و افزایش تعممداد خرده بورژواهمما۲/۱ و نسبت اثر طبقه به اثر اشتغا
نگ اثر طبقه به اثر اشتغال ۳۳۲۰۰۰(با اثر طبقة  ) بازتاب می یابد. افزایش تعداد سرمایه داران در بخش سمماختمان۶/۸ و نسبت بزر

)، در کنار کاهش تعداد کارکنان بخش خصوصی، حاکی از غلبة شرکت های سمماختمانی کوچممک اسممت کممه۸/۷(با نسبت اشتغال 
عمدتاا دست درکار ساخت وساز تجاری و مسکونی بودند. 

 میلیون افزایش یافت. یعنی، نسبت کسانی که۷/۶ میلیون نفر به ۸/۲ اشتغال در بخش خدمات از ۱۳۷۵ و ۱۳۵۵میان سال های 
 خرده بممورژوازی و کارکنممان دولممتی۱۳۵۵ درصد نیروی کار افزایش یافت. در ۴۶ درصد به ۳۱در بخش خدمات کار می کردند از 

 درصد کسممانی۷۹ این دو ردة شغلی ۱۳۷۵ درصد کسانی را تشکیل می دادند که به استخدام این بخش درآمدند. در ۷۵سرجمع 
را تشکیل می دادند که به استخدام این بخش درآمدند. به سخن دیگر، درحالی که بخش خدمات در این سال ها به نسممبت بزرگ تممر
می شد آرایش طبقاتی اش تغییر اندکی کرد. تغییرات آرایش طبقاتی بخممش خممدمات (بممدون درنظرگرفتممن کممارگزاران سیاسممی)،
آن گونه که از اهمیت نسبی اثر طبقه (و نیز نسبت اثر طبقه به اثر اشتغال) در مورد هر ردة طبقاتی برمی آید، در قیمماس بمما سممایر

، بمما۵۵۵۰۰۰بخش ها نسبتاا اند ک است. در این بخش بزرگ ترین فقدان اثر طبقممه در مممورد کارکنممان بخممش خصوصممی رخ داد (
نی  نل منف  و نسبت اثممر طبقممه بممه اثممر۲۵۹۰۰۰). دستاورد عمدة اثر طبقه نصیب کارکنان دولتی (۶/۰نسبت اثر طبقه به اثر اشتغا

) شمد. تغییممرات کممارگران بی مممزد خممانوادگی و۱/۰، با نسبت اثر طبقه بممه اثممر اشممتغال ۱۴۷۰۰۰) و خرده بورژوازی (۳/۰اشتغال 
کارگرانی که جایگاه طبقاتی شان نامشخص است در بخش خدمات بسیار کم تر از تغییرات آنان در بخش های اقتصادی دیگر بممود،

و اثر طبقة برای سرمایه داران نزدیک به صفر. 

ساختار طبقاتی موجود

کل از خرده بمورژوازی، کارکنمان۱۳۸۵نگاهی فراگیر به ماهیت طبقاتی نیروی کار ایران در سال   جامعه ای را نشان می دهمد متش
طبقة کارگر، و طبقة پراکنده ای از سرمایه داران کوچک، در کنار بخش عمومی ای که یک چهارم از نیروی کار را در استخدام خممود

). ۳ و ۲دارد (جدول های 

 درصد از اینممان در جایگمماه طبقمماتی خرده بورژوازی انممد (کممه۴۰ترکیب جایگاه های طبقاتی نیروی کار شاغل نشانگر آن است که 
 درصد در جایگاه طبقاتی کارکنان طبقة کارگر در هممر دو بخممش خصوصممی و۳۰کارگران بی مزد خانوادگی را نیز دربرمی گیرند)، 



 درصممد کممارگزاران۹ درصممد در اسممتخدام دولت انممد)، و ۷۰ درصد در طبقممة متوسممط اند (۱۲ درصد سرمایه داراند، ۵/۷دولتی اند، 
، نسبت کارکنان طبقة کارگر و کارگران بی مزد خانوادگی در نیروی کار کاهش یممافته، و۱۳۵۵سیاسی دولت اند. در قیاس با سال 

در مورد سایر جایگاه های طبقاتی عمده این نسبت افزایش داشته است. 

 خرده بورژوازی

نی پراکنده هم چنان بزرگ ترین طبقة اجتماعی در ایران است. این طبقممه۱۳۶۸به رغم جریان درون تابی پس از سال  ، خرده بورژواز
). سریع ترین رشممد ایممن طبقممه در۲ و جدول ۱ رشد کرد (شکل ۱۳۸۵ درصد در ۳۶ به ۱۳۵۵ درصد نیروی کار شاغل در ۳۲از 

بی مدرن بود (گرچمه از آن چمه در ۵/۴ تنها ۱۳۸۵نخستین دهة انقلب بود. در   بمود، یعنمی۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ درصد از خرده بورژواز
ند آن مدرن بود، بسیار بزرگ تر شده بود). بقیة این طبقه به فعالیت هممای اقتصممادی سممنتی و۱/۱ و ۲/۱وقتی که، به ترتیب،   درص

کوچک می پرداختند. در سی سال گذشتة پس از انقلب سهم خرده بورژوازی در کشاورزی به طور مداوم کاهش یافته، و در تولیممد
و خدمات افزایش.

گروه های بزرگ خرده بورژوازی شهری در بخش های تولید و خدمات (عممدتاا در خرده فروشممی) در بمازار از دیربمماز در جموار تجممار
نن سال های پممس از  ۱۳۳۲سرمایه دار خرد و کلن گرد هم می آمدند و یک جا جمع می شدند. توسعة سرمایه دارانة پرسرعت در ایرا

و گسترش فضای فعالیت های تجاری به فراسوی محدودة تنگ بازار سنتی در بخش قممدیمی شممهرها و نفوذشممان بممه خیابان هممای
تازه ساز و پاساژها به انزوای شدید بازار سنتی انجامید. بااین همه، بازارهای سنتی هم چنان مراکز تجمممع و گردهم آیممی فرهنگممی و
مذهبی خرده بورژوازی سنتی و سرمایه داران تجاری (بازاری ها) با پیوند مالی گسترده هم با حوزه های علمیممه و هممم بمما روحممانیت
باقی ماندند. در سال های پیش از انقلب، آیت الله خمینی در رقابت با روحانیونی هم چون آیت الله ابوالقاسم خویی و آیت الله کاظم
شریعتمداری که از ایشان به لحاظ سیاسممی محافظه کممارتر بودنممد توانسممت حمممایت فعممالن سیاسممی بممازاری را بممه دسممت آورد. 
بازاری ها هم در جریان انقلب و هم در دورة پس از انقلب صاحب نفوذ بودند. آنان در اتحاد با روحانیت در بسیج و سممازمان دهی

 آنمان بدنممة۱۳۵۷نهضت اسلمی شرکت داشتند و هدایت و رهبری منازعات انقلبی را به دست گرفتند. با پیروزشممدن انقلب در 
اصلی برای سازمان دهی نظام جدید را تشکیل دادند. آن ها و فرزندان ذکورشان نخستین کسانی بودند که در کسوت های مختلف،
از کارمندان عادی و نظامی گرفته تا مدیران بنگاه ها و مؤسسات دولتی و بنیادها، و مقامممات رده بممالی نظممامی، وزارت، و اعضممای
مجلس، مناصب و مراتب مختلف را در دستگاه دولت بممر عهممده گرفتنممد. یممک پیامممد مهممم انقلب دسترسممین  خرده بممورژوازی یمما
سرمایه داران تجاری خرده پا به قدرت در دولت اسلمی و منابع اقتصادی آن بود. این وضع، خواه نمماخواه، چنممان که در جهت گیممری

 مشممهود اسممت قممدرت چممانه زنی ایممن طبقممه را در تعییممن۱۳۶۸سیاست های فرهنگی و اقتصادی، به ویممژه در سممال های قبممل از 
سیاست های دولت بال برد.

البته بسیاری از کسانی که به قدرت دولتی دست یافتند فرصت را برای کسب منافع شخصی مغتنممم شمممردند و به رغمم ادعاهممای



منزه طلبانة دینی و انقلبی شان در بهره برداری از این موقعیت ها کوچک ترین تردیدی به خود راه ندادند. اینان با استفاده از قممدرت
سیاسی و نفوذشان در گره گاه های فعالیت های رانت جویانه، و بدون کم ترین ترسی از هر گونه خطر سیاسی، موفممق شممدند میممزان
نی تازه تأسیسی نر نخبة جدیدی را در بطن ساختار چندقطب قابل ملحظه ای سرمایه انباشت کنند و هسته های اولیة طبقة سرمایه دا
شکل دهند که در بنیادها و مؤسسه های دولتی و دیوان سالری دولت محاط شده بود. مصادرة اموال، ملی کردن، بسیج نیرو بممرای

 بورژواشدن عدة برگزیده ای از خرده بورژواها را تسممریع کممرد.۱۳۶۸جنگ، و نظارت سخت گیرانة دولت بر بازار در سالیان پیش از 
ند دوران برخی از همین ها یک شبه سرمایه دارانی انحصاری شدند. اما این بخت و اقبال فقط نصیب آن عده ای شد که از آب گل آلممو

 پراکنممده تر از پیممش شممدند.۱۳۶۸آشوب های انقلبی ماهی خود را گرفتند. توده های سنتی خرده بورژوازی در دورة پس از سممال 
آزادسازی اقتصادی و پیامد برون تابانة آن راه های دیگری را برای انباشت سرمایه به واسطة قیمت های رقابتی ناپایدار بمماز کمرد. بمما
محوشدن بازار سیاه و پدیدارشدن مؤسسات سرمایه دارانة تازه تأسیس یا نونوارشده و عادی شدن فعالیت های بازاری، تولیدکنندگان
فعال تر خرده بورژوا هم به سود بیش تر دست یافتند و هم به فضای گسترده تر برای رشد. اما آنان که کبردشان در بازار به کمبممود و
بازار سیاه و سایر تبعات بحران پساانقلبی وابسته بود با مصیبت و بل و حتی در مواردی بمما روز حشرشممان مممواجه شممدند. فراینممد
عکس آن چه موجب برآمدن و بالیدن موج جدید خرده بورژوازی در دهة نخست انقلب شد اکنون مترصد فرونشاندن فعالیت هممای
نن شمعارها نی بازنده بیش از گروه های دیگر از دنر مخالفت با سیاست های آزادسازی اقتصادی و فراموش شمد آنان است. خرده بورژواز
نر عممادی بمماعث خشممنودی ند مشاغل دستمزدی، افزایش فرصت های شغلی بممرای طبقممة کمارگ در دفاع از مستضعفان درآمد. در نبو
بسیارانی می شود که در فعالیت های خرده کالیی مشغول هستند. اما چشم انداز افزایش فرصت های شغلی، به ویممژه بمما وجممود ممموج

ال امیدوارکننده نیست.  تازه واردان به بازار کار، اص

 با رودربایستی کم تری مواضع سرمایه دارانه اتخاذ کرد، پایة قدرت ایدئولوژیک اش در میممان۱۳۷۰همین که دولت اسلمی در دهة 
د کمه طرفمداران خرده بورژوازی سنتی و حتی سرمایه داران سنتی کوچک سخت خدشه دار شد. هر چه باشد، همین گروه هما بودن

پروپا قرص، معتقدان، و حتی شاید منفعت برندگان از حاکمیت مستضعفان بودند. 

اما خرده بورژوازی مدرن اساساا چندان جذب نظام جدید نشد که شاید مهم ترین علت آن سنت گرایی فرهنگی و مذهبی ای بود که
این نظام مبشر و مبلغ اش بود و نیز به علت مداخلة گسترده اش در فعالیت های تخصصی شان. انجمن های حرفه ای اسمملمی، مثممل
جامعة مهندسان و پزشکان یا حسابداران هرگز فراگیر نشد، دولت هم هرگز نتوانسمت بما روش همای دموکراتیمک در انجمن همایی
هم چون کانون وکل، نظام پزشکی، اتحادیة ناشران، انجمن مهندسان ساختمان، یا کانون نویسندگان فرادستی یابد. برخی از ایممن
انجمن ها با روش هایی خشن و بی رحمانه به تسخیر دولت درآمدند، و باقی شان به دلیل متابعت نکردن از مقررات ناساز دولممتی یمما
صرفاا به دلیل سیاسی توقیف و تعطیل شدند. ضعیف شدن سنت گرایی فرهنگی و مذهبی دولت و کم شدن میممزان مممداخله اش در

نی خرده بورژوازی مدرن باشد که اعضایش از دهة   به بعد هم از لحاظ مطلق۱۳۷۰اقتصاد ممکن است منبعی برای آرامش و خلص
عددی گسترش یافت و هم از لحاظ نسبی. 



 طبقة کارگر

گفتیم که طبقة کارگر همة کسانی را دربرمی گیرد که به عنوان کارگران نیمه ماهر و غیرماهر در فعالیت های تولیممدی و خممدماتی
ال فاقد اقتدار سازمانی یا مهارت/ صلحیت هستند یا اگر دارند بسیار ناچیز است. استخدام می شوند. اینان فاقد ابزار تولیداند و اصو
نی جایگاه طبقاتی، یعنی مالکیت و اقتدار و مهارت، (در برابر تمایز بر اسمماس دسممتمزد و ما، بر مبنای محورهای سه گانة گونه شناس
حقوق که صرفاا تمایزی بازاری برای طبقه بندی طبقة کارگر است)، هم کسممانی را کممه در مشمماغل دفممتری و کارمنممدی و مراتممب
رده پایین اداری هستند، و هم فروشندگان و خدمتکاران را در زمرة طبقة کارگر به شمار آوردیم. البته مسیر حرفه ای بالقوة بخش
کوچکی از کارکنان حقوق بگیر، تصویری که در اذهان شان از خودشان دارند، و تصویری که از ایشان در ذهنیت جامعه وجود دارد
ال با واقعیت جایگاه طبقاتی ایشان در میان طبقة کارگر سازگاری ندارد. اما در عمل و در واقع امر اینان نیز فاقد ابممزار فعممالیت کام
اقتصادی اند، و همه شممان، هم چممون دیگمر اعضممای طبقممة کممارگر، در تحقممق انباشممت سممرمایه بممرای طبقممة مالممک نقممش دارنممد. 

 و جممدول۱ کاهش یافت (شممکل ۱۳۸۵ درصد در ۳۰ به ۱۳۵۵ درصد نیروی کار در ۴۰در سه دهة گذشته، سهم طبقة کارگر از 
 دو۱۳۸۵، انممدازة طبقممة کممارگر در ۱۳۸۵ میلیممون در ۴/۲۰ بممه ۱۳۵۵ میلیممون در ۸/۸). یعنی، با توجه به رشد نیروی کممار از ۲

 می ماند می بایست می بود (اثر طبقه در جممدول۱۳۵۵میلیون نفر کم تر از حدی بود که اگر سهم آن در نیروی کار به میزان سال 
، بخش کوچک تری از نیروی کار در جرگة طبقة کارگر بودند، و حتی نسبت کمموچک تری۱۳۵۵، نسبت به ۱۳۸۵). بنابراین، در ۳

از آنان در استخدام بخش خصوصی. 

طبقة کارگر ایران، در کنار قشر پایینی خرده بورژوازی و بیکاران، از نابرخوردارترین اقشممار اجتممماعی اسممت. فقممط آریستوکراسممی
بسیار کوچکی در میان کارگران ماهر در صنعت نفت و کارخانجات بزرگ تولیدی و بخش هممای مممالی هسممت کممه عمممدتاا هممم در
استخدام دولت قرار دارند. در جای دیگر نشان داده ایم که در سال های آزادسازی اقتصادی کارگران مؤسسات بزرگ قممادر بوده انممد
میزان دستمزدشان را متناسب با نرخ رسمی تورم بال ببرند. بسیاری دیگر چنین توفیقی نداشتند. البته آمارهای رسمی، به ویژه از
ند نرخ واقعی تورم و بنابراین تغییرات دستمزد واقعی، محدودیت های خاص خممود را دارنممد. طممی سممالیان حیث ارزیابی کمتر از ح
گذشته، کارگران، حتی در مؤسسات بزرگ دولتی، از اختلف در سطح دستمزدها در رنممج بوده انممد. برخممی اوقممات ایممن وضممع بممه

اعتصابات و دست کشیدن از کار برای جلب توجه مسئولن انجامیده است. 

دولت در ایران همواره مراقب بوده است که از شکل گیری جنبش کارگری و فعمالیت سمازمان ها و اتحادیه همای مسمتقل کمارگری
بب انحلل شمموراهای کممارگری بممود کممه بممه دسممت کممارگران در جلوگیری کند. از نخستین اقدامات دولت در سال های اولیممة انقل
نخستین روزهای پس از انقلب تشکیل شده بودند. به عوض آن ها شوراهای اسلمی کار و خانة کارگر زیممر نظممر مسممتقیم دولممت
تشکیل شد. تنظیم و تدوین قانون کار از موضوعات مناقشه برانگیز نخستین سال های پس از انقلب بود. شورای نگهبممان هیچ گمماه،
حتی پس از چندین بار بازنگری مجلس، قانونی را که به تصویب مجلس رسید تصویب نکرد. شورای نگهبان از دیدگاه آزادگممذاری
اقتصادی حمایت می کرد که بر طبق آن دولت نباید هیچ گونه محدودیت یا مقررات را به رابطة قراردادی میان کارفرممما و کممارگر



 با اعمال اقتدار مجمع تازه تأسیس تشخیص مصلحت نظام بمه تصمویب رسمید. در۱۳۶۹تحمیل کند. سرانجام، قانون کار در سال 
سال های گذشته طرفداران آزادسازی اقتصادی مصرانه از این نظر دفاع می کنند که قانون کار کنونی با محدودیت هایی کممه بممرای
کارفرمایان ایجاد می کند و حقوقی که برای کارگران قائل شده در کل مانعی است بر سر راه سرمایه گذاری در کسب وکار و به ویژه
سد راه سرمایه گذاری مستقیم خارجی. اینان پیشنهاد می دهند که در این قانون با هدف محدودکردن دامنممة شمممول آن و الغممای

برخی از مواد آن که به نفع کارگران است بازنگری صورت گیرد. 

سرمایه داران

 میلیممون نفممر رسممیده اسممت.۵/۱ نفممر بممه ۱۸۲۰۰۰ درصممد افزایممش یممافته و از ۷۴۰ شمار سرمایه داران ۱۳۸۵ تا ۱۳۵۵در دورة 
 و جممدول۱ درصد بیش تر شده اسممت (نمممودار ۵۰حال آن که طی همین دوره شمار کارکنان طبقة کارگر در بخش خصوصی تنها 

 کمارگر۱/۳). بسیاری از سرمایه داران جدید بسیار کوچک اند و تنهمما یمک یما دو کارمنمد مزدبگیممر دارنمد. شماخص های تمرکممز ۲
 گویممای۱۳۸۵ کارمند اداری و فنی (از طبقة متوسط بخش خصوصی) نسممبت بممه هممر کارفرممما در ۵/۰استخدام شده و مزدبگیر و 

پراکندگی طبقة سرمایه دار است که برخی شان به قدری در انتهای پایینی طیف این طبقه قرار می گیرند کممه تفمماوت چنممدانی بمما
خرده بورژوازی ندارند و گاه قابل تمیز از آن نیستند. این وضممع جهت گیممری خرده بممورژوازی در میممان بسممیاری از سممرمایه داران را
آشکار می سازد. اینان سرمایه داران سنتی کوچکی اند با بهره وری ناچیز و قابلیت انباشت پایین که بمما شممبکه ای بسممیار متمرکممز از
مؤسسات دولتی (و از جمله آن هایی که به بنیادها تعلق دارند) و بخش خصوصی وابستة به آن ها به هماوردی برخاسته اند. آن گونه

 گزارش شده، برمی آید میانگین اندازة مؤسسات ایران در دهه های پس از انقلب سممخت۲که از شاخص های تمرکز، که در جدول 
کاهش یافته است. صاحبان اکثریت مؤسسات سرمایه دارانة ایرانی با کار خود مؤسسه شان را اداره می کننممد و بممرای تممأمین مممالی

سرمایه گذاری شان در اساس به سرمایة شخصی خود متکی اند. 

 بممه۱۳۶۵ نفممر در ۱۹/۰طبقة سرمایه دار در جریان شکل گیری است. افزایش تعداد کارکنان فنی و اداری نسبت به هر کارفرما از 
 بود، از پیچیده ترشدن تولید سازمانی در بنگاه های تولیدی جدید حکایت دارد۱۳۵۵، نزدیک به رقمی که در ۱۳۸۵ نفر در ۵۰/۰

۵/۶ سممرمایه داران مممدرن تنهمما ۱۳۶۵که دوشادوش تعداد بسیار زیاد بنگاه های تولیدی کوچک و سنتی پیش می روند. در سممال 
 درصد از۳/۱۷ سرمایه داران مدرن ۱۳۸۵). در ۱۳۵۵ درصد سال ۸/۱۲درصد از طبقة سرمایه دار را تشکیل می دادند (در قیاس با 

کل سرمایه داران بودند. لطماتی که در انقلب به طبقة سرمایه دار وارد آمده بود رفته رفته التیام می یافت، البته کماکان زیممر فشممار
مکمنف اختیممار سنگین انحصارهای دولتی و بنیادها. بااین همه، سرمایه داران هم چنان بخش های عمده ای از اقتصاد را در ید قدرت و 
خود داشتند که در زمرة بخش خصوصی باقی ماندند، به ویژه کارخانه های تولیدی کوچک و متوسممط و در بخش هممای سمماختمان،

 بمه بعمد اعتممادبه نفس سمرمایه داران بیش تمر شمد و بیممانی رسماتر یافتنمد و تأثیرشممان بمر۱۳۶۸بازرگانی، و کشاورزی. از سمال 
جهت گیری های اقتصادی دولت افزون شد. آن ها یک گروه نخبه و متنفذ اقتصادی تشکیل دادنممد کممه منتقممد تتمممة گرایش هممای



توده ستایانة رایج، ناکارآمدی، فساد، گماردن اعضای خانواده در مناصب مهم، رانت جویی و موقعیت ها و مجموعه هممای پارلمممانی ممم
اقتصادی که در انحصار داشتند بود. سخن گویان اینان "اتاق بازرگانی و صنایع ایران" و دیگممر نهادهممای ذی نفمموذ بودنممد و پایگمماه
محکمی در درون هیأت دولت، مجلس و رسانه ها داشتند. اکنون برخی از ایدئولوگ های اصلحات بازارگرایانه صممفت سممرمایه دار و
بی نشانة تحقیر و توهین بممود در اشمماره بممه مبممارزان سرمایه داری را که روزگاری در میان شعارهای اکنون منسوخ و مندرس انقلب
عصر نوین اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی به کار می برند. برخی از ایدئولوگ های توده ستای اوایممل انقلب اکنممون طرفممدار پروپمماقرص

ند هایکی شده اند.  اقتصاد بازار آزا

آن ها که به قشرهای بالتر این طبقه تعلق داشتند، به ویژه در جنا ح مدرن شان، میل داشتند زندگی هایی مجلل و کپرآلف اولوف بممه
هم زنند و به جمال و جلل پیش از انقلب بازگردند. اعتمادبه نفس اینان بیش از پیش بمما نمممایش اتوموبیل هممای آخریمن مممدل و
خانه های مجلل و عضویت شان در باشگاه های مختلف و نیز شبکة روابط شان بازگشت. مصرف زیمماده از حممد، کممه در دوران انقلب
نشانة کبر و نخوت (استکبار) بود اکنون، دست کم از نظر سیاسی، مشروعیت یافته است. بسیاری از نخبگان نظام جدید حکومممتی
و وابستگان نزدیک شان به رده های مختلف سرمایه داران پیوسته اند. اینان نیز علناا به زنممدگی مجلممل رو آوردنممد. هممر کمه در کنممار

ایشان باشد از نظر سیاسی احساس امنیت می کند.

طبقة متوسط

پس از انقلب، فرصت های شغلی زیادی، به ویژه 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 موقعیت هممای اداری و

 درصممد از اینممان در اسممتخدام دولممت۷۰ از طبقة متوسط بودند. ۱۳۸۵ درصد از نیروی کار در سال ۳/۱۲مدیریتی طی کرده اند. 
 میلیون نفر) از نیروی کار در مراتب مختلف کارگزاران سیاسی دولممت بودنممد. حلقممة کمموچکی از۸/۱ درصد (۷/۸بودند. به علوه، 

اینان نخبگان سیاسی حاکم، مقامات سیاسی دولت اسلمی در قوای مجریه، مقننه و قضاییه و رده های بممالی نیروهممای مسمملح را
تشکیل می دهند.

در قشر پایین تر این طبقه، لشکری از متخصصان و تکنیسین ها در عرصه های مختلف مثل آموزش و پرورش، بهداشت، مهندسممی
و فناوری، مدیریت کارخانه ها و بنگاه های تولیدی، خدمات اجتماعی، و فعالیت های 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

می کنند. 

طبقة متوسط رو به رشد ایران نیز هم چون اعضای این طبقه در همة جوامع دیگر بسممیار پراکنممده اسممت. ایممن وضممع هممم شممامل
متخصصان ماهر و مدیران و کارمندان ادارات دولتی می شود که دستمزدهای بال می گیرند و عمدتاا در تهران زنممدگی می کننممد و
هم شامل کارکنان کم مهارتی که دستمزدهای پایین می گیرند، مثل آموزگاران و کارکنان پیراپزشکی (که بسیاری شان در مناطق



روستایی زندگی می کنند). البته طبقة متوسط ایران دو وجه مشخصه دارد. نخست این که اغلب شان کارمندان دولت اند. بنممابراین،
از حدی از امنیت شغلی و حقوق بازنشستگی و مراقبت های بهداشتی برخوردارند و به برکت درآمد نفت خیال شممان آسمموده اسممت

، این گممونه۱۳۱۰ و ۱۳۰۰که حقوق ماهانه شان را سر وقت و کامل می گیرند. از زمان تشکیل دولت مدرن در ایممران در دهه هممای 
مزایا به استخدام دولت درآمدن را برای بسیاری از تازه واردان به بازار کار جذاب کرده است. دیگر این که، طبقة متوسط ایران، چمه
در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، فاقد سازمان و تشکیلت تخصصی و حرفه ای است. اعضای طبقة متوسط، به جممز چنممد
استثنای جزئی (عمدتاا در میان پزشکان، وکلی دادگستری، حسابداران، و روزنامه نگاران) انجمن های حرفه ای تشکیل نداده اند تمما
از منافع صنفی و حرفه ای شان دفاع کنند و در بهبود وضع خود بکوشند. در دهه های گذشته، چه در جنبمش ملی کمردن نفمت در

، طبقة متوسط نشان داده است که آمادگی لزم را برای تحر ک سیاسممی دارد. البتممه، از طممرف۱۳۵۷ و چه در انقلب ۱۳۳۰سال 
ال مستعد سممکوت۱۳۶۰ دیدیم و هم در دهة۱۳۳۲دیگر نیز، چنان که هم درسال های پس از کودتای  ، نیک دانسته است که کام

گزیدن و ماندن در انفعال نیز هست. 

حر ف آخر

نت سلطة دولت اسممت و مناسممبات تولیممدی مطالعة ما سرشت پراکندة نیروی کار را در جامعه ای سرمایه داری نشان می دهد که تح
خرده کالیی گسترده، اما کم اهمیت، بر آن حاکم است. بیش از یک سوم نیممروی کممار ایممران بممه فعالیت هممای خرده کممالیی سممنتی
اشتغال دارند. باقی آن نیز تقریباا به طور مساوی میان یک بخش خصوصی سرمایه دار نحیف و بسیار پراکنده و دولممتی بمما دسممتگاه
دیوان سالری بسیار گسترده و مستبد و زورگو، و دخیل در خدمات اجتممماعی و فعالیت هممای اقتصممادی تقسممیم می شممود. بخممش
نی نخستین دهة پس از انقلب سممخت ضممربه دیممد و بارهمما بممه خصوصی سرمایه دار که در دوران انقلب و دورة درون تابی ساختار
زمین خورد بسیار کوشیده است که در قلمروهای اقتصادی و سیاسی به پیشرفت هایی نایل آید. این بخش تلش کرده آرمان های
لیبرالیسم اقتصادی را پیش ببرد و میزان انباشت خودش را در فرایند برون تابی که بیش از یممک دهممه اسممت آغمماز شممده سممرعت
بخشد. اما تا به این جای کار، عمدتاا به دلیل ضعف و ناتوانی خود، موفقیت چندانی به دسممت نیمماورده اسممت. شمماخص های تمرکممز
پایین گویای آن است که عمدة بنگاه های سرمایه داری بسیار کوچک اند. آن ها، اغلب، درگیر فعالیت های سنتی اند و ویژگی هاشممان
از بسیاری جهات به مؤسسات تولیدکنندة تولیدات خرده کالیی شباهت دارد. این گونه مؤسسات اگمر در همیمن وضمع بماننمد، در
اقتصادی پویا توان اندکی برای رشد خواهند داشت. بسیاری از این دسممت بنگاه هممای کوچممک خممود در معممرض تهدیممد سیاسممت
آزادسازی اقتصادی اند و در آرزوی یافتن حفاظی در برابممر رقممابت بممازار تمما هم چنممان از یارانه هممای دولممتی و کنممترل قیمممت روی

نهاده های شان بهره مند بمانند.

نی پیممدا و پنهممان سممازمان های مختلممف نظممامی و در سر دیگر طیف، بازار زیر سیطرة حضور پرابهام بنیادها و فعالیت های اقتصمماد



نی دولممتی اسممت کمه در پمی به دسممت آوردن منممابع درآممدی بیممش از بودجمة رسمی شممان هسممتند. این همما، شبه نظامی و اطلعممات
نی خشن را شکل داده اند. اینممان نف نوعی بازار انحصار چندقطب دست دردست شبکه ای از وابستگان شان، مناسبات زیرزمینی غیرشفا
عمده ترین خریداران بنگاه های دولتی بوده اند که دولت در برنامة خصوصی سازی اش آن ها را به فروش می رساند. این نهادهمما خممود
البته در شمول مؤسساتی که خصوصی سازی می شوند قرار ندارند. هیچ سرمایه دار ماجراجویی بممدون برخورداربممودن از حمممایت و
حفاظت یکی از این ها جرأت ورود به این قلمرو مخاطره آمیز را ندارد. بسیاری از سرمایه دارانی کممه میممل بممه ممموفقیت و پیشممرفت
نی بازار است. واضح اسممت دارند علناا ابراز داشته اند که رشد و پیشرفت شان منوط به برچیده شدن بساط این بخش انحصار چندقطب
مرمود. بنیادها و که طبقة سرمایه دار با ضعف و سستی جدی ای که دارد در موقعیتی نیست که حتی در جهت آرمان های خود پیش 

سرمایه داران وابسته به آن ها مانعی صعب العبور بر سر راه گسترش سرمایه داری در ایران اند.

 عمدتاا حاصل۱۳۷۶ظهور خاتمی در صحنة سیاسی ایران و پیروزی چشمگیر و بی سابقه اش در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 
تقابل فرهنگی بود در جامعة ایران. خاتمی و "جنبش اصلحی"اش هیچ برنامة اقتصادی ای نداشتند. او از دوره ای نسبتاا طولنی از
قیمت های بالی نفت در بازارهای بین المللی بهره برد که درآمدهای نفتی زیادی برای ایران به ارمغان آورد. خمماتمی طممی هشممت
سال ریاست جمهوری اش راه را بر هیچ بحث اقتصادی تازه ای باز نکرد و هیچ سیاسممت اقتصممادی اصمملحی ای پیممش ننهمماد. او از
سیاست آزادسازی اقتصاد پیچ وواپیچی که هاشمی رفسنجانی در سال های آخر ریاست جمهوری اش در پیش گرفتممه بممود پیممروی
ال بانک مرکزی) اقداماتی را در جهت آزادسازی اقتصممادی انجممام می دادنممد و کرد. بعضی از سازمان های سیاست گذار اقتصادی (مث
پیش می بردند، حال آن که بعضی دیگر (مثل وزارت اقتصاد) بمما آن مخممالفت می کردنممد. خمماتمی تنهمما بممه واسممطة برنامممة موعممود
فرهنگی اش 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 فراهم کردن زمینه برای طر ح انتقادهای سیاسی محدود و فضایی گشوده تر بممرای ابممراز و اظهممار

خواست های فرهنگی از بحران [فزاینده] جلوگیری کند. 

 بر مبنای برنامه ای عوام گرایانه و توده ستایانه پیچیدگی های۱۳۸۴انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلمی در تیر 
تازه ای را وارد اقتصاد سیاسی ایران کرد. احمدی نژاد هم از نظر سیاسی و هم از نظر فرهنگی نمایندة جنا ح محافظه کار جمهمموری
اسلمی بود. البته، او با وعده هایی که در مبارزات انتخاباتی اش برای تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد و توزیع مجممدد پممول
نفت داد توانست رأی بخش هایی از خرده بورژوازی سنتی و گروه های نابرخورداری هم چون تهی دستان شهری و روسممتاییان را بممه
سوی خود جلب کند. رأی به احمدی نژاد برای بخش عمده ای از حامیان اش بیش و پیممش از هممر چیمز رأیممی بممود علیممه هاشمممی
رفسنجانی و سیاست آزادسازی اقتصادی اش. رأی به او حاکی از وجود مقاومت کثیری از اعضای طبقة خرده بممورژوازی سممنتی بممه
همراه جوانان بیکار، تهی دستان، و کسانی که از حق شان محممروم شممده بودنممد علیممه احیمما و بازسممازی مجممدد و کامممل مناسممبات
سرمایه دارانة تولید در ایران بود. تا به این جا که جز اعطای برخی صدقات و اعانات خارج از بودجه بممه برخممی اسممتان ها، بممازتوزیع
جانبدارانه و کورکورانة پول به نهادها و پیروان جنا ح خودی، گماردن گروهی و عظیم نزدیکان دولممت جدیممد بممه جممای مممدیران و

کارمندان دستگاه های اداری دولتی، اقدامات تحدیدی علیه مطبوعات، اتحادیه ها، و دانشجویان [کاری از پیش نبرده است.] 
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The Iranian Economy at the Crossroads: Future Choices and prospects", London, ۲۴ May ۲۰۰۸.
 (دانشگاه دنیسون) به خاطر کمک هایش در کتاب شناسی قدردانی و سپاسگزاری کنیم. Yu Guoهم چنین مایلیم از 

۱ .Ali Rahnema and Farhad Nomani, The Secular Miracle: Religion, Politics, and Economic Policy in

Iran (London: Zed Books, ۱۹۹۰); Sohrab Behdad, "A Disputed Utopia: Islamic Economics in

Revolutionary Iran," Comparative Studies in Society and History ۳۶ (۱۹۹۴): ۷۷۵ - ۸۱۳.
۲ .Sohrab Behdad and Farhad Nomani, "Workers, Peasants, and Peddlers: A Study of Labor Stratification

in the Post-revolutionary Iran," International Journal of Middle East Studies ۳۴ (۲۰۰۲): ۶۶۷ - ۹۰.
۳ .Alexander Goldenweiser, "Loose Ends of Theory on the Individual, Pattern, and Involution in Primitive

Society," in Essays in Anthropology Presented to A. L. Kroeber in Celebration of His Sixtieth Birthday,

June ۱۱, ۱۹۳۶, ed. Robert H. Lowie (Berkeley: University of California Press, ۱۹۳۶): ۹۹ - ۱۰۴.
۴ .Clifford Geertz, Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia (Berkeley:

University of California Press, ۱۹۶۳) .
برای اطلع بیش تر در باب منشأ اصطل ح درون تابی در اقتصاد سیاسی نگاه کنید به:

Sohrab Behdad, "Production and Employment in Iran: Involution and De-industrialization Theses," in The
Economy of Islamic Iran: Between State and Market, ed. Thierry Coville (Louvain, Belgium: Peeters,

۱۹۹۴): ۸۵ - ۱۱۲; and Nomani and Behdad, Class and Labor in Iran.



. نعمانی و بهداد، طبقه و کار در ایران ، فصل سوم. ۵
۶ .Farshid Mojaverhosseini, "An Inquiry into the Sources of Growth and Stagnation in Iranian Economy,"

International Centre for Economic Research, Working Paper no. ۱۲, ۲۰۰۳, handresearch.org/pages/
papers_list.php? mid=۱&sid=۱ (accessed ۲۰ September ۲۰۰۸).

) آن بخش از رشد اقتصادی را که در موجودی سرمایه یا اشتغالTFP/ total factor productivity. بهره وری عامل کل (۷
ال به سهم مقیاس تولید، تغییر فناوری، سازمان دهی تولید، یا نیروی کار به حساب نمی آید اندازه گیری می کند. این عامل معمو

ترتیبات نهادی نسبت داده می شود.
. داده ها از منبع ذیل برگرفته شده:۸

Mojaverhosseini, "An Inquiry into the Sources of Growth and Stagnation in Iranian Economy"
 . بنگرید به: ۹

Michael Burawoy, "Transition without Transformation: Russia's Involutionary Road to Capitalism," East

European Politics and Societies ۱۵ (۲۰۰۱): ۲۶۹ - ۹۰; and Jouko Nikula, ed., Restoration of Class Society

in Russia? (Aldershot, UK: Ashgate, ۲۰۰۲).
 . روش تفکیک در ضمیمة اصل مقاله شر ح داده شده اما در ترجمة فارسی مقاله گنجانده نشده است. برای مطالعة بیش تر۱۰

. (مترجم)۳۱۸ و ۳۱۷دربارة روش تفکیک نگاه کنید به بهداد و نعمانی، طبقه و کار در ایران، صص 
)؛ مرکز آمار۱۳۵۹، تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۵۵. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور، آبان ماه ۱۱

)؛ مرکز آمار ایران، سرشماری۱۳۶۷ (تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۶۵ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، کل کشور، مهر ماه 
 و جداول۱۳۸۵؛ مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، کل کشور، ۱۳۷۵عمومی نفوس و مسکن، کل کشور، 

منتخب، 
www.sci.org.ir:۸۰/portal/faces/public/census ۸۵.natayej ( accessed ۲۰ September ۲۰۰۸) 

 . برای اطلع از تحلیل کیفی طبقات در ایران از جمله نگاه کنید به: ۱۲
Azadeh Kian-Thiébaut, Secularization of Iran: A Doomed Failure? The New Middle Class and the

Making of Modern Iran (Louvain, Belgium: Peeters, ۱۹۹۸); Mansoor Moaddel, Class, Politics, and

Ideology in the Iranian Revolution (New York: Columbia University Press, ۱۹۹۳); Misagh Parsa, Social

Origins of the Iranian Revolution (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, ۱۹۸۹); Ahmad Ashraf,

"Historical Obstacles to the Development of a Bourgeoisie in Iran," Iranian Studies ۲ (۱۹۶۹): ۳۰۶ - ۳۲;

and Ashraf, "The Roots of Emerging Dual Class Structure in Nineteen- Century Iran," Iranian Studies ۱۴
(۱۹۸۱): ۵ - ۲۷.

 .Gerald A. Cohen, Karl Marx's Theory of History (Princeton, NJ: Princeton University Press, ۲۰۰۱).



 . بنگرید به:۱۴
John E. Roemer, Egalitarian Perspectives: Essays in Philosophical Economics (Cambridge: Cambridge

University Press, ۱۹۹۴); Rosemary Crompton, Class and Stratification: An Introduction to Current

Debates (Cambridge: Polity, ۱۹۹۳); John Scott, Stratification and Power: Structures of Class, Status, and

Command (Cambridge: Polity, ۱۹۹۶); Erik O. Wright, Class Counts: Comparative Studies in Class

Analysis (Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۹۷); and Wright, "Foundation of Class Analysis: A

Marxist Perspective," in Reconfigurations of Class and Gender, ed. Janeen Baxter and Mark Western

(Stanford, CA: Stanford University Press, ۲۰۰۱), ۱۴ - ۲۷.
. استفاده از داده های شغلی در تحلیل طبقاتی در مکاتب فکری مختلف به دقت وارسی شده است. برای مثال نگاه کنید به. ۱۵

Scott, Stratification and Power; James Fulcher and John Scott, Sociology (Oxford: Oxford University

Press, ۱۹۹۹); Anthony Giddens, The Constitution of the Society: Outline of the Theory of Structuration

(Cambridge: Polity, ۱۹۸۴); Catherine Marsh, "Social Class and Occupation," in Key Variables in Social

Investigation, ed. Robert G. Burgess (London: Routledge and Kegan Paul, ۱۹۸۶), ۱۲۳ - ۵۲; Gordon

Marshall, "Classes in Britain: Marxist and Official," European Sociological Review ۴ (۱۹۸۸): ۱۴۱ - ۵۴;

Ivan Reid, Social Class Differences in Britain (London: Grant McIntyre, ۱۹۸۱); and Catherine Hakim,

"Census Reports as Documentary Evidence: ۱۸۰۱ - ۱۹۵۱," Sociological Review ۲۸ (۱۹۸۰): ۵۵۱ - ۸۰.
برای بررسی مباحثات دربارة تحلیل طبقاتی و نیز نقد نومارکسیستی به استفاده از مشاغل در تحلیل طبقاتی تجربی نگاه کنید به:

Barry Hindess, Politics and Class Analysis (Oxford, UK: Blackwell, ۱۹۸۷); Crompton, Class and

Stratification; Crompton, "Class Theory and Gender," British Journal of Sociology ۴۰ (۱۹۸۹): ۵۶۵ - ۸۷;

and Wright, Class Counts.
. عملیاتی کردن گونه شناسی طبقاتی در پژوهش ما روایتی نسبتاا تعدیل شده از روایت رایت در کتاب ذیل است:۱۶

Wright, Class Counts, ۲۳-۲۶ 
برای مطلع شدن از شیوة ما در رده بندی طبقاتی نگاه کنید به:

Nomani and Behdad, Class and Labor in Iran, ۱۲-۳۲
 . پیچیدگی های ساختار سلسله مراتبی در مؤسسات امروزی مستلزم آن است سرمایه داران فعال پیشینة مدیریتی قوی و۱۷

جایگاه شغلی داشته باشند. نگاه کنید به: 
A. D. Chandler Jr., Strategy and Structure: Chapters in the History of Industrial Enterprise (Cambridge,

MA: MIT Press, ۱۹۹۰), Chandler, Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism (Cambridge,

MA: Belknap,۱۹۶۲); and H. N. Prechel, Big Business and the State: Historical Transitions and Corporate



Transformation,۱۸۸۰ s - ۱۹۹۰ s (Albany: State University of New York Press, ۲۰۰۰).
 .Evelyn M. Kitagawa, "Components of a Difference between Two Rates," Journal of the American

Statistical Association ۵۰ (۱۹۵۵): ۱۱۶۸ - ۹۴; Erik O. Wright and Joachim Singelmann,

"Proletarianization in the Changing American Class Structure," American Journal of Sociology ۸۸
(۱۹۸۲): S ۱۷۶ - S ۲۰۹; Wright, Class Counts; Olivier Marchand and Claude Thélot, Deux siècles de

travail en France (Two Centuries of Labor in France) (Paris: Insee, ۱۹۹۱); Shiro Horiuchi, "The Cohort

Approach to Population Growth: A Retrospective Decomposition of Growth Rates for Sweden,"

Population Studies ۴۹ (۱۹۹۵): ۱۴۷ - ۶۳.
. (مترجم)۳۱۸ و ۳۱۷ . نگاه کنید به بهداد و نعمانی، طبقه و کار در ایران، صص ۱۹
. بنگرید به منبع قبلی (مترجم)۲۰
 . اندازه گیری عناصر تغییر در روش تفکیک بر پایة داده های آماری (در مورد مطالعة ما نیز چنین است) باثبات تر و معتبرتر از۲۱

نتایجی است که بر پایة نمونه های کوچکی گرفته می شود که در آن ها «حجم طبقه بندی متقاطع کوچک تر است.» بنگرید به: 
Kitagawa, "Components of a Difference," p. ۱۱۸۷.

 . روشن است که این رویه میان تحر ک میان نسلی و تحر ک درون نسلی در دوره ای که مورد مطالعة ما بوده است تفاوتی قائل۲۲
نمی شود.

 . نعمانی و بهداد، طبقه و کار در ایران، فصل پنجم. ۲۳
 .Rahnema and Nomani, Secular Miracle; and Sohrab Behdad, "Winners and Losers of the Iranian

Revolution: A Study in Income Distribution," International Journal of Middle East Studies ۲۱ (۱۹۸۹):

۳۲۷ - ۵۸.
.۱۶۶-۱۶۵ . برای اطلع از تحلیل های دقیق تر دربارة این موضوع نگاه کنید به: نعمانی و بهداد، طبقه و کار در ایران، صص ۲۵

 .Firouzeh Khalatbari, "The Tehran Stock and Privatization," in Economy of Islamic Iran: Between State

and Market [L'économie de l'Iran islamique: entre l'Etat et le marché], ed. Thierry Coville (Tehran:

Institut français de recherche en Iran, ۱۹۹۴), ۱۷۷ - ۲۰۸; and Sohrab Behdad, "From Populism to

Economic Liberalism: The Iranian Predicament," in The Economy of Iran, ed. Parvin Alizadeh (London:

I. B. Tauris, ۲۰۰۰), ۱۰۰ - ۱۴۱.
 . نگاه کنید به:۲۷

Wright, Class Counts; Wright and Singelmann, "Proletarianization"; and Harley L. Browning and Joachim

Singelmann, The Emergence of a Service Society (Washington, DC: U.S. Department of Labor, ۱۹۷۵).
به جای این کار می توان تعداد کل اعضای یک طبقه را در بخش های مختلف اقتصادی به منزلة عامل تعدیل مفروض بگیریم. در



آن صورت، عمدتاا بر جابه جایی اعضای هر طبقه متمرکز خواهیم شد. یک امکان دیگر این است که کل نیروی کار شاغل را به
منزلة عامل تعدیل در نظر آوریم تا بتوانیم بر کل جابه جایی های درون طبقاتی و درون بخشی متمرکز شویم. 

 . البته بازارها و بازاریان هم در انقلب مشروطیت مشارکت فعالنه داشتند و هم در جنبش ملی شدن نفت که هر دو۲۸
جنبش هایی لیبرال و سکولر بودند. مطالعه ای جامع دربارة بازار تهران را می توان در منبع زیر یافت: 

Arang Keshavarzian, Bazaar and State in Iran: The Politics of the Tehran Marketplace (Cambridge:

Cambridge University Press, ۲۰۰۷).
مطالعات متعددی نیز دربارة رابطة بازار و روحانیت صورت گرفته است؛ از جمله نگاه کنید به:

Said Amir Arjomand,The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran (Oxford: Oxford

University Press, ۱۹۸۸); Shahrogh Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran (Albany: State

University of New York Press, ۱۹۸۰); and Michael M. J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to

Revolution (Cambridge, MA: Harvard niversity Press, ۱۹۸۰) .
 نگاشته شده است؛ ۱۳۷۹البته یکی از گویاترین اسناد در این مورد خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری است که در سال 

www .amontazeri.com/farsi/khaterat/web/index.htm (accessed ۲۰ September ۲۰۰۸).
 . برای اطلعات بیش تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)۲۹
 . برای اطلعات بیش تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)۳۰
 .برای اطلع از یک مطالعه دربارة توزیع درآمد بر پایة طبقة اجتماعی نگاه کنید به: نعمانی و بهداد، طبقه و کار در ایران،۳۱

۲۶۶ -۲۷۹.
 .Karen Pfeifer, "Islam and Labor Law: Some Precepts and Examples," in Islam and the Everyday World:

Public Policy Dilemmas, ed. Sohrab Behdad and Farhad Nomani (London: Routledge, ۲۰۰۶), ۱۱۳ - ۴۰.
 برای اطلعات بیش تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)۳۳
. برای اطلعات بیش تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)۳۴
. مثال بارز چنین نوشته هایی " مانیفست جمهوری خواهی" است که اکبر گنجی در زندان اوین آن را نوشت: ۳۵

www.mihan.net/mihan ۵۴/ ganji.pdf (accessed ۲۰ September ۲۰۰۸) .
. برای اطلعات بیش تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)۳۶
. برای اطلعات بیش تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)۳۷
. برای اطلعات بیش تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)۳۸
. برای اطلعات بیش تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)۳۹
. برای اطلعات بیش تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)۴۰

 .Sohrab Behdad, "Khatami and His 'Reformist' Economic (Non-)Agenda," MERIP Press Information



Notes, no. ۵۷ (۲۱ May ۲۰۰۱), www.merip.org/mero/mero ۰۵۲۱۰۱.html.
. برای اطلعات بیش تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)۴۲
. برای اطلعات بیش تر نگاه کنید به متن اصلی مقاله. (مترجم)۴۳
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