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چکیده
عموم نظریهپردازان و متفکران علم سیاست بر این باورند که یکی از دالیل عدم رشدد
دموکراسی در کشورهای در حال توسعه ،روند شکل گیری ناقص طبقه متوسط جدید است.
همچنین از سویی ،بسیاری از کارشناسان علوم سیاسی و جامعه شناسان ایراندی بدر ایدن
اعتقادند که اساساً در جامعه ی ایرانی طبقه ی متوسط جدید ،آن روند تدارییی و تودوال
اقتصادی را که اروپا سپری کرده و از دل طبقه بورژوازی چنین طبقدهای شدکل گرتتده را
سپری نکرده است؛ پس اساساً ما طبقه ای به نام طبقه ی متوسدط ندداریم .از سدویی ایدن
پرسش مطرح می گردد که قشرهایی که طی مهاجر از روستا و شهرهای کوچک به سدوی
شهرهای بزرگ و کار در سیستمهای دیوان ساالری و اداری از زمان رضا پهلوی تدا کندون
گسیل داشته شدهاند و طی آن ،نووه ی مصرف و شیوه و سبک زندگی شان و دغدغههدای
اجتماعی و سیاسی با قشرهای دیگر متفاو است ،چه هویتی میتوان برای آنها قائل شد؟
آیا بایستی این قشر را طبقه متوسطی نامید که ترم و شکل ظاهری آنها بده دییدل آمرانده
بودن نوسازی در ایران از دوره پهلویها ،شباهت به طبقه متوسط جدید دارد ،ویی عملکرد
و کارکرد آن بعنوان طبقهای منتقد تووال جامعه و پویا در امر توسدعه سیاسدی شدباهت
کمتری به طبقه متوسط جدید دارد؟ از سویی دیگر این سوال مطرح میگردد که آیا شدکل
گیری چنین طبقهای حتی در ظاهر ،شدننیت و مطایبداتی را بده همدراه نمدی آورد و ایدن
مطایبا تاثیراتی را بر تووال سیاسی و اجتماعی جامعه بر جای نمی گذارد؟در این مقایه
تالش شده با بررسی هویت طبقه متوسط جدید در سه دهه ی پس از انقدالب بده بررسدی
نقش این طبقه در توسعه یاتتگی یا توسعه نیاتتگی ایران در این دوره پرداخته شود.
کلید واژگان :طبقه متوسط جدید،توسعه سیاسی ،هویت ،نوسازی
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مقدمه
در تاریخ معاصر ایرران دوترت ره خرارر ماهیرت مسرتو و فرارتوراتیاش هر از ا رت
خاستگاه و ه از نظر ماهیت و همچنین عملکرد ،اساس کرامً متفراوتی نسرتت ره ع امر
اروپایی دارد.از س یی دیگر ا ت عه ره پر یت تحر ست سیاسری ر اعتمراعی ایرران معاصرر،
خص ص از زمان دستیا ی ه درآمدهای نفتی ،دوتت ،در ایران هعن ان قدرتی رتر از رتوات
در پ یت خاص خ د تکام یافت .ه تعتیری دیگرر اسرتوًل دوترت نره در وضرعیت رقا رت
نیروهای اعتماعی و ت ازن رتواتی ،لکره در سرتری از ضرعا کامر رتورات و رروههرای
اعتماعی ،امکان روز و فعاتیت یافت( .محمدی فر و محمدی)6 : 1391 ،
در ایران نیز یکی از انگیزههای اساسی افزایت قردرت حک مرت و تيسریب مترانی دوترت
مطلوهی مردرن ،واکرنت ره ضررورت ن سرازی ر ده اسرت .در غیرا رروههرای ن سراز و
ت سعهخ اه ،نظیر رژوازی ملی ،رتوهی مت سط عدید( ه معنای واقعی آن) و همچنین عدم
احزا مستو (ناشی از سنت استتداد شررقی) ،ضرعا ماتکیرت خص صری ،ضرعا تراریخی
رتوات و نیروهای اعتماعی و وا ستگی رتوات ه دوتت و عردم وقر ت تحر تی ایردژ ت ژی ،
تًش رای ن سازی و اصًحات ه مفه م عوًییشدن دستگاه حک متی ،نخستین رار از راس
ص رت رفت (قاسمی .)444 :1376،از س یی در خص ص اهمیت و ضرورت این تحویر مری-
ت ان فت ،تضاد دوتت و ملت که محص ل ورود تجدد ه ایران اسرت ،همر اره ت سرط رتوره
مت سط عدید ه ویژه قشر روشن فکر آن ،ه دغدغهی همیشگی آنها متردل شرده و اعر
ردیده است که این دغدغه و دتمشغ تی ،زمینه ساز و سترآفرین عنرتتهرای اعتمراعی و
سیاسی در ی سدهی اخیر ردد و حیات سیاسی ما را دستخ ش تغییرات عدی نمایرد .را
این همه ه نظر میرسد که این رتوه ا شکاف عظیمی میان آنچه انجام میدهد و آنچه کره
کارویژه اصلی اش است رو رو شده است؛ یعنری ره نر عی د رار از خ د یگرانگی و احسراس
انفصال ،عدایی و عدم پی ند ین ذهنیت خ د و محیط پیرام ن خ د می رردد کره رری آن
شخصیت واقعی فرد در آن رتوه زای می ردد و شخصیت یگانهای در آن حل ل مریکنرد و
انسان ،غیر را خ د احساس می کنرد .نرا راین مرا در عامعره ایرانری ره عرای اینکره شراهد
کارآمدی نین رتوهای عن ان رتوهای پیت رنده (همانط ر کههانتینگت ن نیز اشاره دارد)
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اشی  ،عضا می ینی که این رتوه خ د ،در حاتت انفعاتی قرار رفته و در نتیجه ،آن نوشری
را که ایسرتی در فراینرد ت سرعه ی سیاسری و اعتمراعی عامعره داشرته اشرد را دارا نمری
اشد .نا راین تًش داری ا ررسی روند ه یت یا ی این رتوه در سره دهره پرب از انورً
ع املی که اع کندی حرکرت ت سرعه نرین رتورهای شرته را یرا ی و ره واکراوی آن
خص ص در دورههای انتخا اتی نیز پردازی .
 .1طبقه متوسط جدید در ایران و چیستی آن؟
در این خص ص تعراریا متعرددی از رتورهی مت سرط در ایرران از سر ی ن یسرند انی
همچ ن احمد اشرف ،یرواند آ راهامیان ،عیمز ی  ،حسین ادیتی ،علیرضا ازغندی و حسرین
شیریه و عتداتعلی تهسایی زاده و ا راهی انصاری و ....وعر د دارد کره در اینجرا ره تعریرا
عیمز ی و ا راهی انصاری عهت اینکه متنایی رای این تحوی اشد اشاره میکنی :
 .1-1جیمز بیل :وی مطاتعات خ د را در کتا ی ا عن ان«سیاستهرای ایرران :رروههرا،
رتوات و ن رایی» در سال  1972که اتتته تز دکتری ایشان ده ره را رسرانیده اسرت.
ی ه ر ری کلی مًک اصلی رتوره را شرغ قررار مریدهرد .ررای او رتوره عتارتسرت از
زر ترین روه تجم افراد که دارای شی ههرای مشرا ه شرغلی و م قعیرت سیاسری یکسران
هستند .عمیز ی در ساخت رتواتیِ عامعه ی ایران تا قرن یست از هفت رتوره نرام ررده
است:
«رتوه حاک  ،رتوه مت سط روکرات ،رتوه مت سط رژوا ،رتوه مت سط
د یران ،رتوه کار ر سنتی،رتوه دهوانان و رتوه ادرنشین ».ر اینها در قرن
یست دو رتوه دیگر میافزاید« :رتوه کار ر عدید و رتوه مت سط حرفه مند و
آزاد(Bill, 1972: 60-70) ».
نررا راین وی خصررایا اساسرری و اصررلی رتوررهی مت سررط عدیررد در ایررران را در پررن
خصیصهی زیر نام می رد:
« -1اعضای خت رو ه رشد این رتوه از پذیرش مناستات قدرت سنتی که
عامعه ایران را زیر سلطه دارد ،روی می رداند -2.اعضاء اینتلیجنسیا دارای
تحصیًت عاتی ده یا در مراح کسب آن هستند  -3قدرت اعضاء این رتوه اص س
از مهارت و فن نی ناشی میش د که در نتیجهی تحصیًت رسمی کسب کردهاند-4 .
اعضاء رتوه مت سط عدید در سط ح مختلا ا افکار و فلسفه غر ی آشنا هستند -5
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اعضاء این رتوه از ن ت عزم دینی یا پرست ک رک رانه تاریخ ذشته آزاداند.
»()Bill, 1972: 61

 .2-1حسین ادیبی :ادیتی رتوه مت سط عدید را از حی منت و مودار درآمد و منشري
رتواتی ه  2روه توسی میکند .روه اول ررای ذرانردن زنرد ی خر د رر مسرتمریهای
دریافتی تکیه ندارند .روه دوم ر حو ق دریافتی تکیه داشته و از این راه زنرد ی مریکننرد.
روه اول منافعی دارد و میک شد تا پشتیتان واء و دوام وض م عر د اشرد و نرا راین ره
انحاء مختلا ه رتوه حاک وا ستهاند و اکثرا ه خان ادههای مرفه و ماتکان زرگ و خر انین
تعل داشته و اکثرا ه پستها و مشاغ مه و حساس کش ری ه کرار مرارده مریشر ند و
دارای تحصیًت عاتی می اشند .روه دوم که از راه حو ق ماهیانه زند ی میکننرد ،شررایط
کاری آنها ک و یت شتیه شرایط کار ران است ،یعنی آنها اید مانند کار ران نیرروی کرار،
مهارت و استعداد خ د را فروشند تا ا دریافت حو ق زند ی کنند ،منت اصلی حو ق آنها از
دعهی دوتت است( .ادیتی101 :1358 ،و)100
وی در ادمه نتیجه می یرد که نه تحصی و نه شغ هیچکردام نورت تعیرین کننرده در
وضعیت و امکانات آنها نخ اهد د ،لکه وضعیت رتواتی آنها تعیین کننده سط ح تحصری ،
ن ت شغ و امکانات زند ی خ اهد د .دین سان وی رتوهی مت سط عدید در ایرران را ره
دو خت متفاوت و ا ماهیتها و رایتهای مختلا سیاسی ،اعتمراعی توسری مریکنرد و
اعتواد دارد که:
« اکثریت کارکنان دولت همراه با یقه سپیدان سازمانهای خصوصی کم
و بییی در شییرای عینییی طبقییه کییارگر سییمیمانیید و اینییانانیید کییه محییور
اساسی طبقه متوس را تشکیل مییدهنید و حامییان بیالقوه جیدی نمضیت
تنیییدرو اجتمییییاعی جمیییت دگرگونیمییییای بنییییادی و سیاسییییی و اجتمییییاعی
محسییو میییشییوند و بخ ی دیگییر شییامل اقلیتییی از افرادنیید کییه منییاب
مختلف درآمد را در اختیار داشته و موقعیتهای مممی در سازمانهیا و
دستگاههای اداری اشغال کیرده و شیبکه نخبگیان سیاسیی مناسیبا چنید
جانبه برقرار کردهاند .این بخ میتواند به صیور وسییله اعمیال زور
و اغییرا و فییرامین طبقییه حییاکم بییه حسییا آینیید و اینمییا بییا هییر نییو
دگرگونی بنیادی مخالفت میورزند( ».ادیبی116 : 1358 ،و )117
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 .2طبقه متوسط جدید و توسعه یاتتگی مدرن
 .1-2سیمون مارتین ییپست
تیپست معتود است میان ت سرعه اقتصرادی و دم کراسری را طره همتسرتگی نیرومنردی
وع د دارد زیرا ت سعه اقتصادی ه افزایت ثروت و سترش آم زش و کراهت نرا را ریهرا و
نهایتا رشد رتوه مت سط میانجامد که زمینهی اعتمراعی دم کراسری را تشرکی مریدهرد.
( شیریه)25 :1383 ،

ه فتهی تیپست:

«به منظور آزمون این فرضیه دو شاخص توسعه اقتصادی یعنی ثیرو
و آموزش در رابطه با کشورهایی کیه کیم و بیی دموکراتیی بیه شیمار
میروند ،تعریف و اندازه گییری شیده انید ...در هیر میورد معلیو شید کیه
سطح ثرو و آموزش در دموکراسیها بسیار باالتر است ....تفیاو در
درآمییدها نی ی بسیییار چشییمگیر اسییت ......هرچییه سییطح آمییوزش بییاالتر
باشد ،امکان استقرار دموکراسی بیشتر است(Lipset, 1959:71-85)».

 .2-2ساموئلهانتینگتون
ه نظرهانتینگت ن مشرارکت سیاسری و اعتمراعی ترا عی از فرآینرد ت سرعه اقتصرادی و
اعتماعی است .کسب منزتت های اسی اعتماعی(در رتوه مت سط عدید) ،احسراس ت انرایی
را در فرد تو یت کرده و نگرش او را نستت ه ت اناییاش در تاثیر نهرادن رر تصرمی یرری
مساعد میسازد .این نگرشها ،زمینه مشارکت در سیاست و فعاتیتهای اعتمراعی را تو یرت
میکند .در این حاتت ،منزتت اعتماعی نهایتا از رری اثری که ه احساس ت انرایی و یرا ری
قدرتی می ذارد ،ر مشارکت مؤثر مری افترد .ره نظرر وی از میران ع امر منزتتری ،میرزان
تحصیًت فرد یشترین تاثیر را ر مشارکت سیاسی دارد .عام دوم ،مجاری سازمانی ،یعنی
عض یت فرد در ان ات روهها و سازمانهای اعتماعی مانند اتحادیههای شغلی و صنفی ،رروه-
های مداف  ،عًی خاص و غیره است که احتمال مشارکت در فعاتیت سیاسی و اعتمراعی را
یشتر میکند( .ر یعی)73 -75 :1380 ،
 .3طبقه متوسط جدید در ایران طی سه دهه بعد از انقالب
 .1-3طبقه متوسط جدید طی دهه 60
همچنین در میان این شاغًن که ه کارفرمایان و کارکنران مسرتو و کارکنران خرت
عم می و خص صی و کارکنان خان اد ی توسی شده ،ایستی خارر نشران سراخت کره 5/2
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درصد از ک شاغًن ساکن شرهرها در خرت کشراورزی 29/6 ،درصرد در خرت صرنعت و
معدن و ساختمان و رق و از و آ  7/8 ،درصد در حم و نور و ارتتاررات 12/5 ،درصرد
در خت فروش هت و رست ران و  40/7درصد در خت خدمات ماتی و ملکری ،اعتمراعی و
شخصی اشتغال داشته و فعاتیت عمدة  4/2درصد نیز نامشخا زارش شده است کره خر د
نشان از رشد مشاغ دوتتی و خدماتی شهری می اشد ( .حرانی)124 :1389 ،
جدول .2-1توزیع جمعیت شاغل برحسب وضع شغلی طی دهه 60
وض شغلی

تعداد(نفر)

درصد

کارفرمایان

341،301

3

کارکنان مستو

4،397،897

39/9

مزد و حو ق گیران خت عم می

3،454،437

31/3

مزد و حو ق گیران خت خص صی

1،881،682

17/1

کارکنان خان اد ی دون مزد

496،600

4/5

اظهار نشده

464،045

4/2

عم شاغًن

11،035،962

100

از س یی ایستی خارر نشران سراخت کره دی انیران و حور ق گیرران خرت دوتتری و
خص صی در عمه ری اسًمی از ند مسيته رن می ردند که خ د اع افرزایت نارضرایتی
در رتوه ی مت سط عدید می ردید؛ حور ق کارمنردان در  10سرال اول اسرتورار عمهر ری
اسًمی ه میزانی نت د که ت انند حداق زنرد ی معیشرتی خر یت را اداره کننرد .راسراس
موررات اداری در سالهای عنگ سوا حداق و حداکثر حور ق کارکنران دو هرزار و پانصرد
ت مان تا یست هزار ت مان تعیین شده د .در سرال هرای پرب از عنرگ حور ق کارمنردان
افزایت یافت وتی ن نرخ ت رم یت از نرخ رشد دسرتمزدها و حور ق ر د ،مسريته ی فورر
کارکنان هر روز نستت ه ذشته دامنه ی وسی تری یافت .این وضرعیت ،سریاری از حور ق
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گیران دوتتی را ه مشاغ دوم و س م س ق داد و تعدادی ه در معرض ا تًء ه فساد قررار
رفتند( .رفی پ ر)177-190: 1377 ،
ه م ازات سترش روکراسیهای دوتتی و افزایت تعداد کارمندان ،تحصیًت عم می و
عاتی از سال  1361یعنی پب از هار سال که از انوً اسًمی می ذشرت مر رد اسرتوتال
عم م ،ه ویژه رتوه ی مت سط عدید قرار رفت .در هار سال اول ره خرارر تعطیلری سره
ساته دانشگاه که ا پاکسازی استادان همراه د ،نظام آم زش عاتی کش ر در حال رک د د.
در فاصله  1356-61حدود  19،000هزار متخصا ایرانی مهاعرت کردند .در همرین مردت
تعداد اساتید دانشگاه های مختلا کش ر از  16،000نفرر ره  8 ,461نفرر تنرزل نمر د( .زنرد
ناژینی )48: 1372،نا راین در سال  1361ا از شایی دانشگاه ها و تيسیب دو مرکرز آمر زش
عاتی غیردوتتی و غیرانتفاعی (دانشگاه آزاد اسًمی و دانشگاه امام صادق) ،تعداد دانشرج یان
یشتر شد .در سال تحصیلی  1376تعداد دانشرج یان دانشرگاه آزاد اسرًمی را  7/8درصرد
افزایت در حدود  659هزار نفر د( .ازغندی)132 :1384 ،
سترش و ت سعه دانشگاه و افزایت اساتید و دانشج یان ،از آن عهت اهمیت دارد که هر
ه تعداد دانشج یان در عامعهای یشتر اشد ،افراد تحصی کرده ه عن ان یکی از شاخصره-
های رتوه مت سط عدید ،نوت مؤثرتری در تغییر و تح ست سیاسی عامعه دارند ه فتره-
یهانتینگت ن ،دانشج یان ،یت از دیگران ا عهان ن ین و قل های پیشررفته عررف آشرنایی
دارند و در ذهن آنان دو شکاف وع د دارد که آن شکاف میان اص ن ین شد ی و ترًش ره
منظ ر تحو آن در عامعه است .دانشج یان و افراد تحصی کرده ی عامعه ا مشاهدة تفراوت
عمی میان عامعه خ د و ع ام پیشرفته و ت سعه یافته مطاتتات یشتری از نظرام سیاسری
داشته و خ اهان پی ستن ه صا ملتهای ت سعه یافته می اشند( .ف زی و رمضانی)1388 ،
می ت ان فت ست زند ی ،ه شی ه زند ی رتوات مختلا اعتماعیای ارًق مریشر د
که ه ع املی نظیر ن ت مسکن و محله مسک نی ،نح ه ذراندن اوقات فراغرت ،فعاتیرتهرای
فرهنگی و مصرف کاسهای فرهنگی همچ ن کتا  ،مجله ،فیل  ،م سیوی ،رنامه های رادیر و
تل یزی ن و … ستگی دارد( ،انصاری )181 :1377 ،کره خر د نشران از نر ت سراختار رتوراتی
عامعه است .نا راین شک یری نیروی سیاسی رتوه مت سط عدید فرآیندی تدریجی ر د
که ادامه ی سیطره ساختار سیاسی ر ساختار اعتماعی و اقتصادی و رانتی دن اقتصراد نیرز
عد از انوً این روند را ه کندی پیت می رد؛ راکه معم س رژی های رانتیر وقتی صحتت
از دم کراسی میکنند ،موص د و مراد آنها ا درک تیترال از حاکمیت دوتت ر ملت ،حک مرت
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مردم ر مردم و کنترل و نظارت رر قردرت هرین سرنخیتی نردارد .در ایرن رژیر هرا نر عی
اقتداررلتی ندقطتی شده یا حک مت مطل تیتراتیزه و یا حتی حک مت نیمهمطلر وعر د
دارد( .پرتسه )87:1387 ،دم کراسی ا حاکمیت دوتت ر ملت ایجراد مریشر د و نظرارت مرردم
مهمترین رکن آن است ،اما در دوتتهای رانتیر ،نظارت مرردم عایگراهی نردارد .در تحر ست
اعتماعی ،رتوه مت سط و نهادهای مدنی ر دوتت نظارت دارنرد ،امرا وقتری رتوره مت سرط
وا سته ه دوتت ش د آیا انتظار نظارت از آن میرود؟ (محمدی فر و محمدی)6 : 1391 ،
همچنین ه اعتوراد مایکر و راس درآمردهای نفتری ،حک مرتهرای تحصریلدار را قرادر
میسازد تا از شک یرری رروه هرای اعتمراعی مسرتو از دوترت و نرا راین دارای انگیرزه
درخ است حو ق و آزادی های سیاسی عل یری کند .این نظریه در ادعرای مر ر ریشره دارد
متنی ر اینکه شک یری ی رتوه رژوازی مستو ه پیدایت دم کراسی در انگلسرتان و
فرانسه کم کرد )(Ross , 2001: 53؛ اما در ایران شک یری روهها راساس رونردهای
مشخا ت تیدی و قشر ندی اقتصادی نت ده است ،لکه راساس خ است دوترت فرارتوراتی،
آن ه ه ص رت امتیاز ده است .ا ورود نفت و مدیریت نفتی ،دوتت رانتیرر در ایرران ررای
پشتیتانی و مشروعیت کارکردی دست ه رتوه سازی یژه رتوه مت سط که از تحرا مراتی
مستو نت ده ،زده است .این پروسه اع شد که رتوات در را ر دوتت حوی نداشرته اشرند
و نت انند دوتت را ه اتت کشند .نا راین رانت ه مثا ه رخهای در اقتصاد مری اشرد کره
دوتتسازی را در ایران شک داده است .این رونرد اعر شرده نهادهرایی ایجراد شر ند کره
وا ستگی متوا ه نفت دارند نه ه ظرفیتها و پتانسی های اتو ه و اتفع عامعه .این امرر
اع شده که دوتت رانتیر ا ت عه ه سازوکارهای غیرواقعی و دون ت عره ره منراف سرایر
رتوات در ماف ق آنها قرار داشته اشد( .محمدی فر و محمدی)6 : 1391 ،
نا راین ع اید نفتی تا هنگامیکه تا حد زیادی افرزایت یافتره و دسرت کر  %10ت تیرد
ناخاتا ملی را تشکی دهد استوًل غیرعادی اقتصادی و سیاسی دوتت را از نیروهای م ترد
و رتوات اعتماعی فراه میآورد .این ع اید رای ک عامعه ه ص رت یر منتر نرامرژی و
توریتا اسرارآمیز رفاه فزاینده درآمده است .ا ت عه ه عنتههای فنی و عامعهشناسری ع ایرد
نفت ،این ع اید ه دوتت انعطافناپذیری زیادی در م رد پرداختها ،ه در داخ و یا خرار
میدهد( .کرد زاده )56 :1380،نا راین ،ا ر ه ت سعه شهری و مهاعرتی و دانشگاهی و استر
رفتن میزان تحصیًت و .....که در اس ذکر شد ،خ د شاخصههای کمی رشد رتوره مت سرط
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عدید عد از انوً د ،وتی سلطه ساخت دوتتی ر سایر ساختهای اعتماعی و اقتصرادی
اع کاهت رشد کیفی و قدرت تاثیر ذاری این رتوه در عریانهرای سیاسری و اعتمراعی
در این دهه شد .همچنین وا ستگی ختهرایی از ایرن رتوره (مرثً از رریر انجمرنهرای
اسًمی دانشج یان ،انجمن مدرسین دانشگاهها و عامعه اسًمی دانشگاهیان) ه حک مت از
انسجام سیاسی این رتوه عل یری میکرد .در ح زهی حو ق گیرران دوتتری نیرز رقرراری
انجمنهای اسًمی کارمندان عام کنترل فعاتیت سیاسی و فکری آنها د کره اعر شرده
د این رتوه م ضعی انفعاتی نستت ه تح ست اعتمراعی و سیاسری عامعره رری آن دهره
داشته اشد .نا راین ری این دهه ا تعارضی در خص ص وضعیت رتوه مت سط عدید رویررو
هستی ؛ راکه از ی س شراهد رشرد کمری ایرن رتوره را ت سرعه شرهری و مهراعرتی و
تحصیًت و ست زند ی شهری و مشاغ دوتتی هستی و از س یی دیگر ه دتیر نداشرتن
احزا ی مشخا ،که نمایند ی این رتوه را داشته اشند یا عدم امکران فعاتیرت ایرن احرزا
شاهد هستی .
هر حال این رتوه در عمه ری اسًمی ه نوتآفرین ده و ه حاتت انتوادی داشرته
است .ا این حال رتوه مت سط عدید که ایستی م ت ر محرکه دم کراتی در عامعه اشد و
پایه ت سعه اقتصادی ،سیاسی و اعتماعی قرار گیرد و عامعه مدنی را شک دهد ا اسرتفاده
از مزایای ماتی دوتت ،ه رخ ت و سستی کشانده شده و از نورت تراریخی و رسراتت مراه ی
خ د مانند کش رهای پیشرفته از مانده است( .محمدی فر و محمدی)6 : 1391 ،
 .2-3طبقه متوسط جدید بعد از انقالب طی دهه 70
در این دوره ،شاهد رهتری عدید و ریاست عمه ریهاشمی رفسنجانی و نیمره دوم ایرن
دهه شاهد ریاست عمه ری محمد خاتمی(واقعه  2خرداد) هستی  .ع املی ند اع ایجراد
تح ستی در ساختار قشر ندی اعتماعی و ه ویژه در قشرهای اسی عامعره ردیرد :یکری از
این ع ام وحدت نظر رهتری عدید ا رژیب عمه ر در اره تجدید نظر در عرصره اقتصراد و
سیاست داخلی و خارعی د ( .حرانی)25 :1389،رژیب عمه ر رفسرنجانی وعرده ازسرازی و
همینر ر تغییر عهت سیاست های اقتصاد پ اسًمی را داد ،سیاست هایی که در دهه 60
ستب افزایت کنترل دوترت رر اقتصراد شرده ر د .رفسرنجانی حرکتری را در عهرت تغییرر
اقتصادی ر متنای ازار آغاز کرد … .وی می ک شید عایگاه تکن کراتها را ارتوا خشد .او دو
رنامه پرن سراته متر اتی را سرازمان داد کره هردفت ازسرازی ویرانره هرای عنرگ ،هتر د
زیرساخت ها و افرزایت ت تیرد و رشرد از رریر سررمایه رذاری خص صری و خرارعی ر د.
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( حرانی)125 :1389،

عام دیگر ،تغییر عهت هدف رنامه های ت سعه از ت سعه درون نگر ه تروی صرادرات و
سیاست تجارت آزاد د که م ان فعاتیرت خرت خص صری را کراهت مریداد ،امرا پرب از
آزادسازی اقتصادی ،پ ل یشتر ه س ی امًک و مستغًت و ساختن آپارتمان هرای تر کب
در تهران عریان پیدا کرد تا سرمایه ذاری م تد( .کدی)56: 1383،
جدول.3 -1آمار نفوس و مسکن سال 1355و1365و1375
درصد

درصد

شهرنشین

روستانشین
35

سال

ک عمعیت

شهرنشین

روستانشین

1355

33،708،742

15،854،680

17،854،064

47/0

1365

49،455،010

26،844،561

22،349،351

54/3

45/7

1375

60،055،488

36،817،789

23،026،293

61/3

38/7

عام دیگر ،رشد تحصیًت و ت سعه دانشگاه ها و رشد تعرداد زنران در حر زه تحصریًت
دانشگاهی د .در سال  1375عمعیت دانت آم زی و دانشج یی ه  19/8میلی ن نفر رسرید
در سال تحصیلی  1376تعداد تنها دانشج یان دانشگاه ها و مؤسسات آم زش عاتی دوتتی ترا
 %8افزایت حدود  625هزار نفر و دانشج یان دانشگاه آزاد اسًمی ا  %7/8افزایت در حدود
 659هزار نفر د .در سال  1378تعداد دانشرج یان در سراسرر ایرران ره  1/5میلیر ن نفرر
می رسید .تعداد معلمان  457هزار نفر ه  589هزار نفر و اعضای هیئتهای علمی دانشگاه ها
از  12هزار و  694نفر ه  36هزار و  486نفر رسرید( .رضرایی )110: 1378،نرا راین رری ایرن
دهه ،رتوه مت سط عدید واعد شرایط اقتصادی ،سیاسی و ایردژ ت ژی سزم ررای ظهر ر و
فعاتیت ه عن ان نیروی سیاسی ده است؛ زیررا هر را طره اقتصرادی ضرعیفی را حک مرت
داشته ،ه از نظر سیاسی احساس یگانگی میکرده و از مشارکت سازمان یافته در سیاسرت
محروم ده و ه از حی ایدژ ت ژی ا ایدژ ت ژی سنت رایی اسًمی سازش نداشته است.
همچنین انسداد فضای سیاسی و عدم امکان مشارکت خ دع ش ،ر یژه در سراتهای پرب از
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 1368در سترش آ اهی سیاسی رتوات مت سط م ثر د .تاکید رر تعهرد ایردژ ت ژی در
استخدامها ه عای تخصا و کارشناسی ،یت از همه ه رتوه مت سط عدید آسریب مری-
رساند .همچنین کنترل اخًقی و فرهنگی و فکری از ررق مختلا و نظارت رر رسرانههرای
عمعی ،ه رتوه مت سط عدید یت از دیگران تطمه وارد میکرد ( .شیریه،)138-131 :1381 ،
همچنین در ادامه ه زمینههای اقتصادی و اعتماعی نارضایتی رتوه مت سط عدید و دسیر
فعال شدن آن از نظر سیاسی اشاره میکنی  .روی ه رفته پب از انورً اسرًمی سررمایه
داری تجاری ه ص رت وعه غاتب نظام اقتصرادی ایرران درآمرد و ره رغر فرراز و نشریتها و
رخشهایی در ماهیت اعتماعی سیاستهای دوتت ،غلته سیاسی ه پیدا کرد.سرلطه سررمایه
تجاری از ی س و سترش شکاف رتواتی از س ی دیگر همرراه را م اضر سرنت رایانره
دوتت ،رتوه مت سط عدید را ه نح فزایندهای در تنگنرای اقتصرادی و سیاسری و فرهنگری
قرار میداد( .همان )131:همچنین ا محدود شدن مجاری مشارکت رتوره مت سرط عدیرد در
حک مت ط رکلی ه رتوات و شئ ن سنتی ،روحانی و ازاری ،ر شدت نارضایتی این رتوره
میافزود .نا راین محدودیتهای اقتصادی ،اعتماعی ،ایدژ ت ژی و سیاسی در ظه ر نیروی
سیاسی عدید(منتود) از درون رتوه مت سط عدید همراه ا یکدیگر تراثیر داشرتند ( .شریریه،
 )132: 1381در این دهه شاهد ت سعه ی وسای ارتتاط عمعی هستی ه ر ری که اید فت
از ک  12/2میلی ن خان ار کش ر در سرال  ،1375تنهرا یر میلیر ن خران ار فاقرد رادیر و
تل یزی ن دند .نا راین رشد و سترش رسرانه هرای عمر می در قاترب انر ات مطت عرات ،را
شاهدی ( .اقتصاد ایران )1378 :نا راین تغییر شی ه زند ی که خ د یکی از شاخههای ت سرعه
رتوه مت سط است را در این دوره شاهد هستی ( .مرکز آمار ایران 1365 :و  1375و . )1385
جدول  .4 -1وضعیت مسکن و میزان برخورداری از امکانا و تسهیال (خانوده)
امکانا و تسهیال

1365

1375

1385

حداق دارای رق

6،908،222

8،049،251

11،706،442

حداق دارای تلفن

940،477

126،854

4،026،648

حداق دارای آ ت ته کشی

6،127،447

7،087،350

10،712،271

حداق دارای از ت ته کشی

498،547

1،084،576

3،819،846

2،317،292

2،561،999

4،147،255

455،984

4،670،708

767،416

4،709،888

6،814،221

8،444،208

حداق دارای ک تر
حداق دارای دستگاه حرارت مرکزی

مسکن ملی عرصه و اعیان
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عد از روی کارآمدن دوتت سازند ی آقایهاشمی رفسنجانی ه واسطه ت سعه اقتصادی و
تحرک اعتماعی نستی که در این دوره ص رت پذیرفت ،عًی رتوره مت سرط عدیرد رو ره
سترش نهاد .این عًی یشتر در ح زه سیاسی ر د و مشرارکت در امر ر سیاسری و آزادی
یان و انتواد و قان ن مداری و ...را شام مری شرد .امرا را ت عره ره اینکره پیشرترد ت سرعه
اقتصادی ،امنیت در سرمایه ذاری خ د عدم انتواد را ایجا مریکرد( نرا ره اعتوراد دوترت
سازند ی) ،نا راین سیاست هرای ت سرعه اقتصرادی دوترت رفسرنجانی از یر سر م عرب
سترش آم زش عاتی و رشد عمعیت روشنفکری و رتوه مت سط عدید شد و از س ی دیگر
نت د آزادیهای مشارکت سیاسی ،اقشار تحصی کرده و روشنفکر را از نظام سیاسی و دوترت
یگانه نم د ؛ ه همین دتی دوتت سازند ی از تاثیر ن سازی ر سیاست غاف مانرد و همرین
امر م عب شد که در انتخا ات عدی ،آقای خاتمی ،که شعارش ر مح ر راز نمر دن فضرای
سیاسی ه در داخ و ه در خار قرار داده د ،پیروز انتخا ات شر د( .زیتراکًم-65: 1389 ،
م عر د مری-
 )67نا راین در متن عامعه ،اکثریت رتوه مت سط مدرن ،فراترر از هرار
اندیشیدند و در دوم خرداد  1376فرصتی یافتند تا خ د را نشان دهنرد .دوم خررداد ،تجلری
حض ر رتوه مت سط عدید و ختهای سنتی رتوات پایین د .پب از دوم خرداد ،فرصرت
یشتری رای فعاتیت رتوه مت سط پدید آمد و سیر ص ری رشد این روه هر نران ادامره
پیدا کرد .در انتخا ات مجلب  1378اکثریت مجلب در اختیار این رروه قررار رفرت .ایرن
روه عمدتا در قاتب حز مشارکت ،ملی مذهتیها و ...ختهایی از ل ک قردرت را اشرغال
کردند ،اما ه نان در عدال ا ختهای سنتی ل ک قدرت ه سر می رند (.عراقی)1386 :
یکی دیگر از اعزاء اصلی عنتت رتوه مت سط عدید را ،سازمانهای دانشج یی تشرکی
میدهند .انجمنهای اسًمی دانشج یان یژه از سال  1368ه عد ه یت مستولی یافتهاند.
پیت از آن انجمنهای دانشج یان ا رزار اعمرال قردرت سیاسری و ایردژ ت ژی حک مرت در
دانشگاهها دند و در مساژ اساسی و م ض یریهای عمرده از آن حمایرت مریکردنرد .امرا
تدری در دهه  1370رایتهای انتوادی و دم کراتی در ین آنهرا روا یافرت و عًژر و
مساژ صنفی م رد ت عه آنها قرار رفت؛ یژه در پیرام ن انتخا ات ریاست عمهر ری سرال
 1376و پب از آن نین رایشی ره شردت افرزایت یافرت ( .شریریه )131 :1381،همچنرین
ایستی اشاره داشت که انتخا ات  1376نشان دهنده شک یری قشر مشاکت ع ی ترازهای
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در میان ع انان رتوات مت سط د .رتعا ع ام مختلفی در ظه ر این قشر نوت داشتهانرد.
هر یست ساتی نس ع ض میش د .ایرن نسر عدیرد ر ره در دوران عمهر ری اسرًمی
زیسته ،وتی تجر های از دوران انوً ندارد و نانکه قرتً فتره شرد یشرتر را وعردههرای
انوً سرو کار داشته است .نفتِ دادن وعدههای مختلا ،فضای اعتماعی را اشتات میکند
و خ است میآفریند .دیگر اینکه تعارضهایی میان آم زشهای خران اده ،مدرسره ،اعتمرات و
دوتت وع د دارد .فشارهای متعارض ر روی فرد از عانب خان اده ،روه سنی ،روه رتواتی،
مدرسه ،رسانههای دوتتی و غیره در ذهن فرد تعارض میآفریند.اما فاصله فزایندهای که میان
حک مت و مردم افتاده م عب میش د که این تعرارضهرا در عهرت خرًف عامعره پرذیری
سیاسی عم کند .ه رغ وضعیت کتب درسی ،رسانهها و کنترل فکری و آم زشری ،عامعره
پذیری سیاسی در ایران ضعیا است ( .شیریه  758 :1386و  )759نا راین در دهه  1370رتوه
فعال سیاسی عدیدی پدید آمده است که ا ت عه ه ویژ یهایی ن تحصریًت و ت سرعه
نهادهای وکراتی و.....خ استههای مشخا دم کراتی دارد و از ایدژ ت ژی نستتا روشرنی
رخ ردار است .ر ه پایگاه اعتماعی این رتوه فعال سیاسی رتوره مت سرط عدیرد اسرت،
تیکن ویژ ی اصلی آن را نه خ استهای اقتصادی محض لکه مطاتتات فرهنگی ،اعتمراعی و
ایدژ ت ژی و سیاسی تشکی میدهد که تحو آنها نیازمند اسرتورار نهادهرای دم کراتیر
است .هسته اصلی این نیروی سیاسی –اعتماعی عدید را ه ر ر کلری روشرنفکران تشرکی
میدهند و خ د ه واسطه همین آرمانهای روشنفکری است که این رتوه فعال عدید سرامان
و تعیین یافته است ( .شیریه)132-130 1381 ،
 .3-3طبقه متوسط جدید بعد از انقالب طی دهه 80
در خص ص رشد عمعیت شهری ری دهه  80ایستی خارر نشان ساخت که ا ت عه ره
آمار نف س و مسکن سال  1385و  1390که در عدول شماره  5 -1مشراهده مریشر د ،در
موایسهی این دو ،ما همچنان شاهد رشد عمعیت شهری هستی .
جدول شماره 5 -1نتایج سرشماری نفوس و مسکن  1390در خصوص درصد رشد جمعیت
شهرها
نواط روستایی
1385

نواط شهری
1390

1385

ک کش ر
1390

1385

1390
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22.1

48.3

70.5

22.1

48.3

70.5

21.4

53.6

75.1

21.4

53.6

75.1

نکته مه اینکه ر اساس آخرین آمار سرشماری سال  ،90معادل  31,3درصد از یکاران
کش ر تحصیًت عاتی دارند و از سر یی دیگرر هر اکنر ن (18,2 )1392درصرد از شراغًن
دارای تحصیًت عاتی هستند .روند یکاری در سالهای اخیر ه نهای ده که همر اره ره
درصد یکاران ا تحصیًت عاتی افزوده شده است ره رر ری کره ایرن میرزان در سرال 80
معادل 10,3درصد د .نا راین یکاری فارغ اتتحصیًن دانشگاهی هم اره یکی از مشرکًت
عمده در ح زه کار و اشتغال در این دهه ده است ه ر ری که میت ان مهمترین شراخا-
ها در م ض ت یکاری را در کش ر یکاری ع انان ،زنان و افراد تحصی کرده عن ان کرد .پب
نرخ یکاری ع انان یت از دو را ر نرخ یکاری در ک کش ر است .همچنرین نررخ یکراری
زنان ع ان حدود هار را ر نرخ یکاری در ک کش ر اعرًم شرده اسرت و نررخ یکراری در
کش ر رای سال  91معادل12,2درصد ،نرخ یکاری ع انان 26,9درصد و یکاری زنان عر ان
41,5درصد اعًم شده است .ی تردید محاسته یکاری در میان ع انان تحصی کرده و زنان
ع ان دارای تحصیًت دانشگاهی از آمارهای اراژه شده ،یشتر است(.تفاه  )1392 :نا راین
ات عه ه نین مسيتهای ،این محصًن یکار که خ د نمایند ان اصلی رتوه مت سط عدیرد
هستند نارضایتی شان از شرایط اعتماعی و اقتصادی عامعه یشتر شده و این مسيته یت از
هر یز حب محرومیت و نات انی و ی قدرتی را در این قشر در دستیا ی ه اهداف اعتماعی
شان حتی ا وع د در دست داشتن ا زار سزم(تحصیًت و تخصا )....را در این دهه تشردید
ساخته است.
نا راین ا دوم خرداد از رری شتکه های نامرژی اعتماعی ،نا هان مرردم همسران عمر
کردند .این نشان می دهد که این پتانسی تا زمانی که اکتشاف نشر د ،مثر راه نفرت راس
میآید و سپب فرو کت میکند.در همین راستا یکی از انتوادهرای وارده ره دوره اصرًحات
این د که رفتارهای مدنی ک تو یت شدند و از آنها حمایتی ه عم نیامرد ،یعنری فضرایی
رای این رفتارها ه وع د نیامد .مثً انتخا ات شر راها در دوره اصرًحات انجرام رفرت کره
خ ه د ،اما در نهایت ش راها کاری را که اید انجام میدادند ،انجام ندادند .در کنار هرر
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نهاد مدرن ،ی نهاد ناظر ه اید وع د داشته اشد که عل ی کجروی آن نهاد را گیرد .امرا
ش رای شهر در دوره اول ه مح دع ای سیاسی ردل شرد و در دوره دوم هر ره شکسرت
انجامید و تتدی ه نهادی در دنه دوتت شد .یعنی ره عرای تو یرت عامعره مردنی ،دوترت
زرگتر شد( .آزم ده )3 :1391،از س یی دیگر ا ت عه ه اینکه انتخا ات از ا رزار تحور مرردم
ساسری و از مؤتفههای مشارکت سیاسی است ه عتارت دیگر ،مح ر اصلی مشارکت سیاسی،
مشارکت انتخا اتی است .انتخا ات دوره هشرت ریاسرت عمهر ری در سرال  1380و میرزان
و زرگ خ د میت اند نشان آن میزان مشرارکت و رضرایت رتوره
مشارکت شهرهای ک
مت سط عدید در این دوره رای ما اشد.
ایستی اشاره داشت که در موایسه استان تهران ا دوره هفت انتخا ات ،مرا شراهد 13/8
درصد کاهت مشارکت هستی و ه ر ر ک ا ر استان تهران را عن ان یکری از اسرتانهرای
اصلی که نمایند ی رتوه مت سط عدید را میکند در نظر گیری  ،مشاهده میکنی که نررخ
مشارکت مردم استان تهران تا هفتمین دوره که در سال  1376ر زار شد ،همچنان زیرر 50
درصد اقی ماند .مشارکت تهرانیها در انتخا ات سال  1376ه نا هران افرزایت شرمگیری
یافت ،اما این مشارکت در سال  1380ار دیگر کاهت یافت و ره  68/8درصرد رسرید .ایرن
روند در سال  1384نیز سیر نزوتی خ د را ا شردت یشرتری در پریت رفرت و ره میرزان
حدودا  45درصد نزدی شد .این رق در انتخا ات مجلب سال  86از ه کاهت نشران داد
و ه زیرر  40درصرد رسرید (وزارت کشر ر ،اداره کر انتخا رات )1385 ،کره خر د نشران از
سرخ رد ی خ استههای رتوه مت سط شهری از سیاستهای اعمال شده دوره قتلی ریاسرت
عمه ری خاتمی و ریا اصًح رلتان ،که نمایند ی خ استههای این رتوه را نیرز داشرتند،
است.
ه ر ر دقی تر ،در انتخا ات سال  84ا نگاهی آماری -تحلیلی ه این انتخا ات میتر ان
ه این تحلی دست یافت که ارتتاط مشخصی ه ن ت شهرستانها از نظر ک کی و مت سرط
و زرگ ا ن ت رأی افراد ا ت عه ه ت سعه یشتر رتوره مت سرط در شهرسرتانهرای رزرگ
وع د دارد:
 1-3-3شهرستانهای کوچک
در شهرسررتانهررای ک رر رره ررر ر مت سررط در  200شهرسررتان ک رر آقررای
کرو ی(22,2درصد) ،هاشمی ( 21,2درصد) ،معین (15,3درصد) ،احمدی نژاد ( 15درصرد)
و قاتیتاف ( 14,4درصد) ه ترتیب رتتههای اول تا پنج را کسب کردهاند( .خاکتان)1387 ،

 /70فصلنامه

سال اول ،شماره اول ،زمستان 1393

 2-3-3شهرستانهای متوسط
در شهرسررتانهررای مت سررط رره ررر ر میررانگین آقایرران کرو رری (22,7درصررد)- ،
هاشررمی)21,5درصررد) ،احمرردی نررژاد ( 16,2درصررد) ،معررین (16,1درصررد) و قاتیترراف
(15,5درصد) ه ترتیب رتتههای اول تا پرنج را داشرتهانرد .همچنرین ررسری آرا در نوراط
شهری و روستایی نشان میدهد که آقایانهاشمی ،معرین و قاتیتراف در شهرسرتانهرای را
اکثریت روستایی رای یشتری داشتهاند ،در م رد آقای کرو ی ادرصد کمی وضعیت در نواط
شهری هتر ده است و در م رد آقای احمدی نژاد همانند شهرستانهای ک ر مًحظره
میش د که درصد آرای ایشان در نواط شهری ه میزان قا ت عهی یشتر از نواط روسرتایی
است( .خاکیان)1387 :
 3-3-3شهرستانهای بزرگ
در شهرستانهای زرگ کش ر آقایان احمدی نژاد (24,8درصد)،هاشمی (22,7درصرد)،
قاتیتاف (15,55درصد) ،کرو ی ( 13,8درصد) و معین ( 13,2درصد) ه ترتیب حاژز اکثریت
آرا شدهاند .در م رد آقایانهاشمی ،قاتیتاف و معرین ،تفراوت قا ر مًحظره در آرای نوراط
شهری و روستایی وع د ندارد .تیکن آقای کرو ی ه رر ر قا ر تر عهی در نوراط روسرتایی
و مت سرط
دارای رأی یشتری است و آقای احمدی نژاد مشا ه شرایط شهرستانهای ک
در شهرستانهای زرگ نیز در نواط شهری حاژز آرای یشتری شدهاند .نا راین می ینی را
ت عه ه کاهت مشارکت در شهرهای زرگ از ی س و یشترین میزان آرای آقای احمردی
نژاد که خ د را نماینده رتوات پایین عامعه در را ر تکن کراتها معرفی میکررده مریتر ان
دید که خت زیادی از رتوه مت سط عدید در شهرهای زرگ ه دتی همران سررخ د ی-
هایی که از عریان اصًحات در خص ص رآورده شدن مطاتتاتشان فتره شرده ر د یرا رأی
نداده و یا ا ر رای داده ه ریا موا تکن کرات ها رای داده شده که خر د نشران از انفعرال
سیاسی یت از پیت این رتوه در این دهه می اشد.
ررسی آراء در مرحله دوم انتخا ات  84نشان میدهد که تفاوت ندانی در میزان کسرب
 ،مت سرط و
آراء ت سط کاندیداها در نواط شهری و روستایی و همچنین در شهرهای ک
زرگ مطا رتوه ندی انجام شده ،مشا ه آنچه در مرحله اول انتخا ات د ،وع د ندارد و
در نهایت آقای محم د احمدی نژاد رنده انتخا ات این دوره ردید( .خاکیان)1387 ،
روی ه رفتره ،ر ره از حیر ع امر سراختاری و درازمردت مثر ت سرعه اقتصرادی،
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سترش آم زش و ارتتارات ،ن سازی اعتماعی و سترش رتوه مت سرط عدیرد و پیردایت
عامعه مدنی و غیره زمینههای مناستی رای ذار ه دم کراسی در ایران فراه آمده اسرت(و
رتعا از این عهات ایران در موایسه ا دم کراسیهای فویر از شاخاهای راستری رخر ردار
است) ،اما از حی ع ام سیاسی د ار امتنات شده است ( .شیریه )97 :1384،نا راین تعرارض
و یا ناهماهنگی فزاینده میان ایدژ ت ژی رسمی و کردارهرا و افکرار عمر می ،زمینرهی اصرلی
آن می یا ی هنجاری سیاسی و انفعال فزایندهی رخاسته از آن را ( رای رتوه مت سط عدید
در ایران) تشکی میدهد .در تحلی تاریخ معاصر ،ایران از ش انداز مفه می آن می ه نظرر
میرسد که دهه س م انوً ا ت عه ه ناهماهنگی فزاینده مذک ر شدیدترین میرزان آنر می
اعتماعی و سیاسی را شاهد هستی  .از این ش انداز ،عغرافیای فرهنگ و اخًق و سیاسری
در ایران معاصر را عناصری ن ضعا نمادهای همتستگی و ه یت خشی ،پاره پار ی نظام
ارزشی ،تضعیا روا ط در ح زه عم می و سترش ری تفراوتی و انفعرال اخًقری و سیاسری
تشکی میدهد.
پب ه ر ر کلی منظ ر از آن می در شرایط این دهه ایران ،ضعا هنجارهرا و همتسرتگی
ایدژ ت ژی از ی س و عدم استورا همتستگی و هنجارهای دم کراتی از س ی دیگر است.
خًء هنجاری که در این میان پدید میآید همان آن می اسرت ( .شریریه99 :1384 ،و )98خر دِ
همین مسئله اع کمرنگ شدن فعاتیت رتوه مت سط عدید در این دهره مریشر د یعنری
وع د نین آن می سیاسی خ د اع مری رردد کره رتوره مت سرط عدیرد ،آن کنشرگری
سیاسی خاص خر د را در فعاتیرتهرای سیاسری و اعتمراعی در راسرتای ت سرعه سیاسری و
اعتماعی نداشته اشد.
در انتخا ات دوره ده ریاست عمه ری میت ان فت فعال شردن ررایتهرای غر ری و
نگاه مدرن رتوه مت سط عدیرد ریت از آنکره در شرعارهای اصرًح رلتانره ی میرحسرین
م س ی آشکار ش د ،در نفرت از خص صیات محم د احمدی نژاد تجلی یافت .در ایرن زمینره
میت ان ه وارونگی و تتدّل صفات و عناصر فتمانی تحت تيثیر این نفرت سیاسی قاژ ر د.
ط ر مثال مفاهیمی ن ساده زیستی ه عوب ماند ی ،دیپلماسی تهاعمی ره تهر ر و ری
عولی سیاسی ،مردم داری ه مردم فریتی و پ پ تیس و معن یت رایی ه خرافه رایی تغییر
معنا دادند .خ د این مسيته نشان از حرکت سلتی در فعاتیت رتوه مت سرط در عامعره مری-
اشد که دتی آن نت د نستی نمایند ی مشخا حز ری رتوره مت سرط عدیرد در انتخا رات
می اشد که خ د ناشی از عدم استوًل اقتصادی این رتوه از دوتت می اشد.
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در موا ررف اص تگرا همچنان ر حاشیه رایی ه عای تمرکز رایی و ثتات قردم رر سرر
اص ل ه عای رواداری و تساه تيکید داشت .همچنین مطا عدول شرماره 6 -1مشراهده
می ردد که در استان تهران یشترین آرای آقای م س ی متعل ه مراکرزی در تهرران مری-
اشد که متعل ه رتوه مت سط عدید می اشد که خر د نشران از افرزایت مشرارکت رتوره
مت سط عدید است .نا راین ا ر ه مشارکت افزایت یافتره وتری ره دتیر نتر د نماینرد ی
حز ی و رنامههای مشخا این مشارکت ه نظر مریرسرد یشرتر در راسرتای حرذف آقرای
محم د احمدی نژاد ده است تا انتخا فردی که نماینده اصلی این رتوه ا رنامه مشخا
رای رسیدن ه خ استههایشان ده اشد.
جدول شماره : 6 -1میزان آرای تهران در انتیابا 88
کل آرای (منخوذه)

احمدی نژاد

موسوی

شهرستان

320،114

102،433

200،931

ری

340،410

220،357

106،650

مرکز شهرستان

4،179،488

1،809،855

2،166،245

جمع

4،840،012

2،132،645

2،473،826

شمیرانا

از س یی دیگر در این دهه ررح هدفمند کردن یارانهها اتتته ررح دوتت مشخصری نتر د
اما پیامدهای آن عمی و نامکش ف خ اهد د .حتی ممکرن اسرت ایرن رررح ره اسرتوًل
هر رره یشررتر رتورره مت سررط از دوتررت کم ر کنررد .ا ر رره در ک ترراه مرردت در مجم ر ت
سیاست های اقتصادی ه تضعیا هر ه یشتر رتوه مت سط منجر شرده اسرت امرا در لنرد
مدت این ن ت ررحها میت اند نوت مثتتی رای استوًل عامعره مرا از دوترت داشرته اشرد.
میدانی که دوتتها در ایران هر ند سیاستهایی در عهت محدودیتهای یشتر این رتوره
اعمال کردهاند اما نتیجه رنامه های ت سعه آنها ه سترش یشتر این رتوه منجر شده است.
(کاظمی )1389،نا راین ،ظه ر رتوه مت سط و ق ّت ررفتن آن ،محصر ل تعراملی اسرت کره
میان عامعه و حاکمیت شک می یرد .اتفاقا یکی از تئ ریهای سیار رای در ارتتاط ا ایرن
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فرضیه که را انوً صنعتی از انگلستان شروت شد ،ه این رمری رردد کره در انگلسرتان،
عامعه فرصت فکر کردن و کار مستو از دوتت را داشته اسرت .نرا راین ترا فضرای مسرتو
رای فعاتیت اقتصادی(و ه دنتال آن فعاتیت اعتماعی و شک یرری عامعره مردنی) فرراه
نش د ،رتوه ی مت سط (عدید) ه ص رت آرام و تدریجی شک نمی یرد و در این ارتتاط مرا
میت انی دو نکته مه تاریخی را نام تری ؛ نکته ی اول ه تعریا حاکمیت از عامعه و مرردم
رمی ردد؛ اعازه یی که ه عامعه داده میش د که ت تید و فکر کند؛ و نکته دوم اینکره یر
عامعه در داخ خ د ه دینامیسمی دارد ،رای آنکه ت اند ی کار مستو اقتصادی و کرار
علمی مستو کند( .سری اتول )1387 ،
نا راین میت ان فت تنتهای انتخا ات سرال  88خر د نشران دهنردهی سررخ رد ی
رتوه مت سط عدید از انفعال سیاسی و عدم ه یت خشی ه این رتوه ،که مریت انرد نورت
مهمی در ت سعه سیاسی کش ر داشته اشد ،دانست .امری که ری این دهه دیده مری رردد
نشان میدهد ،عدم شک یری ه یت مستو این رتوه از دوتت ه ره تحرا اقتصرادی و
ه ه تحا اعتماعی و آم زشی انفعال و سررخ رد ی را در ایرن رتوره یشرتر کررده و در
نتیجه حرکت ه سمت ت سعه سیاسی در کش ر را ه شکلی کند همراه نمده است.
رتوه مت سط رای دوتتهای رانتیر در راستای سیاستهرای حکر متی و منراف قردرت،
فرصت و تهدید است؛ فرصت از اینکه منا انسرانی ت سرعه را آمراده مریکنرد و را افرزایت
آ اهی عامعه می ت اند روند مطل عامعه را ری کند و رای دوتت پشرتیتانی و مشرروعیت
ایجاد کند ،و تهدید از این نظر که این رتوه ی رتوره منتورد و مسرتو اسرت و را ایجراد
تواضای سترده اعتماعی که در ت ان سیست نیست می ت اند دوترت را ره راتت کشراند.
(محمدی فر و محمدی)6 : 1391 ،

نتیجه گیری
در ایران قشر ندی اعتماعی ،حاص از تيثیر ذاری دوتت است و این تيثیر ذاری سرتگی
ه اژتًف شکننده ا قدرت و ت عیه وض م ع د دارد .این ن ت قشر ندی نفتری اعر شرده
که در عامعه و رتوات نا ن ،ن عی ذهنیت رانتی ایجراد شر د کره در آن کرار و ک شرت
حاص خًقیت و پشتکار فرد نیست؛ لکه از وا ستگی ه دوتت ناشی میش د .رتوه مت سرط
عدید در ایران ا نین ذهنیتی فاقد خًقیت و ا تکرار ررای ت سرعه نهادهرای دم کراتیر
است و رای تحو آن ه دتی اینکه مطاتتاتت را در احزا و سازمانهرای غیرر دوتتری ره
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ندرت مییا د ،ه یت اصلی اش را ه شک مشخا از نیافته ،لکه یشتر ه ص رت شرعاری
و آرمانگرایی آنه تنها در زمان انتخا ات کش ر ه شک موطعی درصدد رسیدن ه آن اسرت،
اما سته ه شرایط م ع د ،حاتت انفعاتی و سلتی می یرد که این خ د اع عدم خ دآ اهی
این رتوه شده است .نا راین دوتت رانتیر ا تو یت ذهنی انگارههای سنتی فرهنگ سیاسری
و ازت تید وعه اقتدار رای آن ،سعی داشته رتوه مت سط عدید را ا خر د همرراه کنرد و در
عصر پهل ی ها این رتوه در راستای ایدژ ت ژی مدرنیس و ناسی ناتیس ملی قرار رفرت و را
پارادای امنیت ،مستب دوتت متمرکز شد .ا این حال در این دوران ،رتوره مت سرط فرصرتی
پیدا کرده د تا وعه انتوادی خ د را نشان دهد و در انوً  1357م ف ره ایرن کرار شرد.
پب از انوً و در عمه ری اسًمی ا انوً فرهنگری ترا سرال  1368رتوره مت سرط در
راستای سیاستهای سی ت دهای و ایدژ ت ژی نظام قررار داشرت و در حاترت انفعرال قررار
داشت .پب از  1368و پایان عنگ و ارتحال امام(ره) که وعه کاریزما داشت ،ایرن رتوره ره
عنصری فعال در انتواد از سیاستهای نظام تتدی شد و ا انتوراد از سیاسرتهرای تعردی و
نف ذ در دانشگاهها ه یکی از ع ام تاثیر ذار ر عریان دوم خرداد  1376و روی کار آمدن
محمد خاتمی تتدی شد .پب از سال  1376رتوه مت سرط نر ک پیکران اصرًحات شرد و
همچنان امیدوار ماند و ه امید روزی نشست تا از نرد ران اصرًحات ره آرزوهایشران دسرت
یا د ،اما حرانها و مشکًت هوع د آمده در دوره هشتساته اصًحات ،مان از شفافشردن
روا ط این رتوه ا نظام سیاسی شد ،تا اینکره را انتخا رات سرال 1384را روی ردانردن از
اصًح رلتان و احساس نات انی در رسیدن ه مطاتتاتت و یا ردفهمی از خ اسرتههرایت ره
حاتت انفعال درآمد .در انتخا ات سال  88نیز این رار ،رتوره مت سرط عدیرد نره ره حاترت
انفعاتی در مشارکت لکه ه کنشی سلتی در انتخا نشدن ی کاندیدا درآمرد ،نرا راین راز
این رتوه در ه یت خشی ه مطاتتاتت در قاتب رنامههای حز ی و انجمنی ه شک سرلتی
که ری آن ه تعریفی از ه یت اش میت انست دست یا د ناکام ماند و از تًش کرد ه یتت
را ه شک سلتی و در پب رخی هرهها و نه احزا و انجمنها از یا د که خ د این مسريته
نم دهای عدم خ دآ اهی یا ازخ د یگانگی را در این رتوه نشان میدهد.
رتوه مت سط عدید در ایران ه دتی وا ستگی ه اقتصاد دوتتی نت انسته آنچنان که اید
و شاید در انتواد ری و مشارکت در انتخا ات جز دهه  70نوت ایسته در ت سعه سیاسی رر
اساس تعریفی کههانتینگت ن از آن دارد داشته {رتوهای که نورت مسرتویمی در مشرارکت
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سیاسی عهت ت سعه دم کراسری داشرته ا اشرد .نرا راین رتوره مت سرط عدیرد در ایرران
خص ص دوره عمه ری اسًمی ایران ه یتت همراه ا پارادوکسی شک یافتره اسرت و ایرن
مسيته خ د امکانیت خ دآ اهی این رتوه ه منافعت را ا مشک رو رو ساخته راکه از ی
س ؛ رای دوتتهای اقتصاد ت محص تی در راستای سیاستهای حک متی و منراف قردرت،
فرصت و تهدید است؛ فرصت از این تحا که منرا انسرانی ت سرعه را آمراده مریکنرد و را
افزایت آ اهی عامعه می ت اند روند مطل عامعه را رری کنرد و ررای دوترت پشرتیتانی و
مشروعیت ایجاد کند ،و تهدید از این نظر که این رتوه ی رتوه منتود و مستو است و را
ایجاد تواضای سترده اعتماعی که در ت ان سیسرت نیسرت مریت انرد دوترت را ره راتت
کشاند که اتتته ا اعرای هر ه یشتر اص  44خص صی سازی که در قان ن اساسی ره آن
اشاره شده است و مسئ سن کش ر ه ر آن تاکید دارند؛ استوًل این رتوه از دوترت یشرتر
و کارکردهای آن ه در راستای ت سعه سیاسی ه معنای افزایت مشارکت سیاسری کشر ر و
نظام یشتر می ردد.
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