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چکیده

برابرپنجبهنزدیکتاکنون1330یدهههایسالطولدرمایجامعهباالیبهسالدهجمعیت•
شاغلیتجمعنسبت.استشدهبرابرنیموسهازکمترکشورشاغالنتعدادمدتهمیندرشده؛

شود،رنزدیکتیکعددبهچههرکهاستدیگریشاخصکشورباالیبهسالدهجمعیتبه
الى1335ایهسالفاصلهدرمقیاساین.برعکسواست،جامعهاقتصادیساختارسالمتنشانگر
سالفاصلهدرشاخصاین.یافتتنزل0/33به0/46ازوشددور«یک»عددازبیشترهرچه1355

شکاف.رسید0/32بهکاهشکمیبانهایتدراماشد؛مواجهفرودوفرازبا1390تا1355های
وزمنمبیمارینشانگربالقوه،شاغالنوشاغلافرادمیانفزایندهحدیتاومدتدرازعظیم،

فرودستاتطبقبخصوصواجتماعیطبقاتیهمهبرایکهوضعیتیاست؛اقتصادیساختاری
ختلفمطبقاترشدتناسبعدمدرروندیچنینطبقاتیازایبهما.استخسرانموجبجامعه

شتیمعییمرحلهگذاردنسرپشتازپسهاسالایندرمایجامعه.یابدمیبازتاباجتماعی
سرمایهوکاالییمناسباتمختلفمراحلدهیقوامحالدرخود،تاریخیقبلییدورهدرتولید
.استبودهدارانه



چکیده

(کارگرقهطبداروسرمایهیطبقه)مناسباتاینیبرسازندهواصلیطبقهدوآندربایدکهشرایطی•
برخالفامورروندولی.رفتمیتحلیلبورژوازیخردهطبقهیمقابلدروشدندمیتقویتبیشترهرچه
سرمایهبقهیطتعدادکاهشسمتبهزمانطولدرعمومیروندنیزپیشرفتهجوامعدر.رفتپیشانتظار

چههرردنکعقالییآورانه،فنانقالبازاستفادهبامذکورجوامعامااست؛بودهکارگریطبقهودار
ارتقاجایگاهاینهبجامعهدررفاهبردنباالباتدریجبهکارنیرویبازدهیبردنباالوکارسازمانبیشتر
بهسریعهنگیآباوارداتی،کاالهایبرتکیهونفتیدرآمدهایوجودسبببهعمدتاماجامعهاما.اندیافته
ما،جامعهقهیطببزرگترینبورژوازی،خردهیطبقهازمهمیقشر.استکردهسقوطایمرتبهچنینقعر
دیگرمهمقشرابکهوضعیتی.استوارداتیمصرفیکاالهایتوزیعفتقورتقمشغولوبودهمولدغیر
رانتی،دارسرمایهقشریابیقواموگیریشکل.استتضاددرکننده،تولیدبورژوایخردهقشرطبقه،این

ومانجامعهطبقاتیساختاردگرگونیبهنوشتهایندر.ماستیجامعهدرطبقاتینظامدیگرمعضل
وطبقاتتحولالگویتاشدهپرداخته1390تا1335هایسالیفاصلهدرآنطبقاتدرونیقشربندی

.شودمشخصآنمزمنهایآسیب



:  واژگان کلیدی

متوسطساختار طبقاتی، طبقه ی سرمایه دار، طبقه ی کارگر، طبقه ی خرده بورژوا، طبقه ی•



مقدمه

بهستهوابآنهابرآوردنکهبودایفزایندهامیالونیازهاغرایز،دارایخود،شناختبدوازانسان•
گیریبهرهایبرانسانبنابراین.بوددیگرهایانسانوطبیعتخودش،ازبیروندنیایبهاورجوع

اساس،ینابرگشت؛هاانساندیگرباارتباطبرقراریبهمجبورنیازهایشرفعوطبیعتاز
راکارقسیمتنوعیضرورتاًاجتماعیمناسبات.گرفتشکلاجتماعیحیاتواجتماعیمناسبات

.آوردوجودبه
یاسنتوضعیچونمعیارهاییاساسبرمبتنیونماندثابتزمانطولدرکارتقسیمینحوه•

اساسبر.تگشمتحول...وقانون،استعداد،گرایی،قومخویشاوندی،زور،یافیزیکیتوانجنس،
گروهاینازییکاجتماعیهایطبقه.گرفتندشکلاجتماعیمختلفهایگروهکار،تقسیمنوع

ماندگارویتاهمپراجتماعی،کارتقسیمازگرفتهشکلاجتماعیهایگروهمیاندرکههستندها
.باشندمی



مقدمه

مثابهیبهرابقهط،«انگلیسکارگرطبقهآمدنبر»عنوانباخودکتابمقدماتیبخشدرتامپسون•
اینکهمرااینوطبقه،بودنتاریخیوبودنفرآیندیبراو.بیندمیاجتماعیساختازجزئی
تاریخیماهیتکهایپدیدهکند؛میتأکیدبود،شاهدتوانمیهاانسانمیانروابطدرراپدیده

.کنندمیدگیزنراخودشانتاریخکهشودمیتعریفانسانهاییبرایطبقهتامپسوننظربه.دارد
ازپیرویهبچنانچه.استتولیدیروابطحاصلکهکندمیتکیهایطبقاتییتجربهبهاو

کهکردخواهیمظهمالحبنگریم،طبقاتیوتاریخیمنظریازمانجامعهطبقاتیساختاربهتامپسون
.استشدهدگرگونمایجامعهاجتماعیبندیطبقهساختاراخیر،هایدههطولدر



مقدمه

بالورپکاالییخردهاقتصادوشدتضعیفدارانهسرمایهمناسبات،135۷سالدرانقالبوقوعبا•
قوامبورژواخردهیطبقهبرابردرورفتندتحلیلداریسرمایهنظاماصلیطبقاتبنابراین.گرفت

شتانبارشدبرایمجددیتالشتحمیلی،جنگپایانباو1390یدههپایانیهایسالاز.یافت
زیگزاگیحرکتیباکنونتاآنروندکهگردیدآغازدارانهسرمایهمناسباتتقویتوسرمایه

درونظامایناصلیهایطبقهتقویتموجبگاهمحدودشکلیبهکهوضعیتیاست؛یافتهادامه
.استشدهآنتضعیفبهمنجرمواردی



مقدمه

ارائهیاجتماعطبقاتازجامعینسبتأتعریفگورویچ•
هایبندیگروهسایرباراآنمرزهایکهدهدمی

مختلفوجوهحالعیندرودادهنشاناجتماعی
ازماعیاجتطبقات»کندمیبیانراآندرونیقشربندی

جهانانعنوبهکهاندوسیعبسیارخاصهایبندیگروه
وحدتیازفرعیهایبندیگروهازمرکببزرگی
کردیارفراکبراستمبتنیکههستندبرخوردارخاص
ناهمگراییکل،جامعهنفوذبرابردرمقاومتبودن،

برملمشتشدیدپذیریساختویکدیگر،بااساسی
ویژه؛فرهنگیآثارومتفوقجمعیآگاهی



مقدمه

وظایفوتکنیکیالگوهایکهایشدهصنعتیکلجوامعدرفقطکهها،بندیگروهنوعاین•
نیزذیلهاییویژگواجدقبلیمشخصاتبرعالوهآیند،میپدیددارنداییافتهتکاملاقتصادی

میتقسینوعازودورادور،گشاده،،ایپدیدههایبندیگروهاجتماعیطبقات:باشندمی
.«باشندمیمشروطاجباردارایفقطبوده،سازمانفاقدکهپایدارند



درکهچیزیهمثاببهبلکه،"مقولهیکمثابهبهحتینهوساخت،یکمثابهبهنهراطبقهمن•
عالوهبه.بینممیدادنشانانسانیروابطدرراآندادنرختوانمیودهدمیرخحقیقت
سالمتیدارایی،دیگررابطههرمانندطبقه،.استتاریخیروابطپنداشتمستلزمطبقهازپنداشت

میتحلیلازیمدارنگهثابتلحظهیکدرراآنکنیمتالشساختارشتشریحبرایاگرکهاست
یابدتبلورواقعیمتندروواقعیافراددرهموارهبایدرابطه...گریزد



کردهبیینترانوینجوامعطبقاتیوضعیتوبر،نظرازاستفادهومارکس،آراءاتخاذبا،رایت•
متناقضهایجایگاه»عنوانتحترااجتماعیهایگروهازبخشیخصوصبهرایت.است

رند؛گیمیجایمارکسنظردرشدهمطرحاصلیطبقهدومیاندرکهکردمطرح«طبقاتی
.شودمینامیده«متوسططبقه»طبقاتیمسائلبررسیدرکهگروهی

اولیهمحوروا.کندمیتبییننوینداریسرمایهنظامدرنیزرابورژوازیخردهطبقهجایگاهرایت•
شکلکهبیندیمکارنیرویمالکیتواقتصادیفعالیتابزارمالکیتدرراطبقاتگیریشکل
مبنایبرکهداردوجودنیزدومیمحوررایتنظراز.شودمیکارگرودارسرمایهطبقهدودهنده

میانردطبقاتیکنندهمتمایزدوممحور»گیردمیشکلبورژواخردهوکارگرطبقهدوآن
.دارداتکاهامهارتوهاتخصصمالکیتبرشوندگاناستخدام



ممتازییتموقعدربالقوهطوربههستندتخصص/مهارتازباالسطوحیدارایکهمستخدمینی•
درراایویژهموقعیتهامهارتو.هاتخصصبودندارا...میگیرندقراراستثماریروابطاز

اعطاارکبازارهایدرراخاصیقدرتشوندگاناستخدامبهکهسازدمیمشخصطبقاتیروابط
سبکو«نمادینسرمایه»همان...شودمیمهارتیرانتآوردندستبهموجبکهکندمی

.«کندمیمطرحبوردیوکهمتمایزیزندگی



ازهطبقهروضعیتکردنمشخصبراینوشتهایندر•
ایهدادهاساسبرکهشودمیاستفادهجداولیهایداده

تا1335هایسالهایسرشماریازایرانآمارمرکز
.تاسشدهآوردهنوشتهاینانتهایدروشدهتهیه1390

قاتیطبساختارجدولتهیهوهادادهبندیدستهنحوهدر
دهشالگوبردارینعمانیوبهدادروشازمطالعه،ایندر

برای.استرایتاولیناریکازبرگرفتهخودکهاست
هاییدادهازطبقاتشغلیوضعیتتهیهشدنعملیاتی
اغلمشکلیهایرانآمارمرکزآندرکهشودمیاستفاده

کردهآوریجمعشغلیعمدههایگروهقالبدررا
.است



طبقه ی سرمایه دار قبل از انقالب 

ناهموارآهنگیباآنازبعدهایدههدروگرفتفزونی1330دههدردارسرمایهیطبقهرشد•
درصد.شداجهموباالییساالنهافزایشمیانگینبادورهایندرطبقهاینافرادتعداد.یافتتداوم
یدههرد.یافتارتقابرابردوازبیشبهنیززمانمدتهمیندرشاغالنمیانطبقهاینافراد

شد؛مواجهکاهشباآنساالنهافزایشمیانگینآهنگطبقه،اعضایمطلقافزایشعیندربعدی،
ازیشپیدههدرترتیب،بدین.یافتکاهشنیزشاغالنمیاندرطبقهاینسهمدرصدزمانهم

کاستهاتطبقسایرمیاندرآنسهمازاماشد،افزودهدارسرمایهیطبقهاعضایتعدادبهانقالب،
افزایشهبدیگرسویازوکشاورزدارسرمایهقشرکاهشبهسویکازامرایناصلیعلتشد؛

دههیمیانهازطبقهایندرونیقشربندی.گرددمیبازهاسالایندرسرمایهتمرکزشاخص
.یافتتحولآنمدرنبخشنفعبه،1350دههمیانهتا1330



طبقه ی خرده بورژوا قبل از انقالب

باعث1350دههیمیانهتا1330یدههیمیانههایسالطولدردارانهسرمایهمناسباترشد•
درطبقهایندرصدی51/95سهم.شدبورژواخردهیطبقهتضعیفوکاالییخردهتولیدکاهش

داشت؛کشورشاغالنکلمیاندررااولرتبه1330سال
آماریهایداده.رسیددرصد۷6/93بهآنپایاندرویافتکاهشدورهایندرطولکهسهمی•

تااستهگرفتصورتدورهایندومدههیهایسالدربیشترطبقهاینتحوالتکهدهدمینشان
آنرنمدبخشنفعبهدورهایندربورژواخردهطبقهیقشربندیترکیب.آنازپیشدههی
.یافتافزایشاندکی



طبقه ی کارگر قبل از انقالب 

تعداد.اعتناستقابل1350یدههمیانهتا1330دههیمیانههایسالطولدرکارگریطبقهرشد•
قشربندیسبتنمدتایندر.کردتجربهراباالییساالنهرشدمیانگینمدتایندرطبقهاینافراد
صوصیخبخشیدورهاینابتدایدر.یافتتغییرطبقهاینعمومیوخصوصیبخشدومیان
۷0/58بهآنپایاندرکهسهمیداشت؛طبقهکلدررادرصدی84/92سهمیکارگریطبقه

طبقهعمومیدرشوجودباکشورصنعتیتوسعهکهاستآننشانگررونداین.یافتتنزلدرصد
تبیینت؛اسیافتهتوسعهدولتیبخشیعرصهدرعمدتاآن،خصوصیبخشحتیوکارگری

میبازسرمایهدولتیانباشتودولتدستاندرنفتیآمدهایدروجودبهبیشترپدیدهایننهایی
.گردد



طبقه ی متوسط قبل از انقالب 

یمیانهتا1330یدههمیانهیدههدوطولدرمتوسططبقه•
ایناالنهسافزایشمیانگین.یافتشگرفتغییر1350یدهه

طبقهایناهجایگ.بودباالبسیارمزبورسالبیستطولدرطبقه
ولتحمدتایندرنیزکشوراجتماعیطبقاتکلمیاندر

رقشمدت،ایندر.بودشاهدراچشمگیریافزایشویافت
کرد؛جربهتراباالییبسیارافزایشطبقهاینخصوصیبخش

شیپینیزآنازطبقهعمومیبخشقشرافزایشزمانهماما
نسبتوسطمتیطبقهعمومیبخشقشربیشترافزایش.گرفت

ضایاعبیشتررشددهندهنشانعمدتاآنخصوصیبخشبه
.استدولتیدستگاهدرطبقهاین



از آندگرگونی اجتماعی پس از انقالب و تحوالت طبقاتی ناشی



اشی از آندگرگونی اجتماعی پس از انقالب و تحوالت طبقاتی ن

لی شدن بنگاه مصادره و م. پس از انقالب، وضعیت طبقات تحت تأثیر شرایط انقالبی قرار گرفت•
ات فراگیر مسائل های اقتصادی، تعریف جدید از نوع رابطه با کشورهای پیشرفته ی صنعتی و تبع

. مرتبط با جنگ، وضعیت اجتماعی و ساختار طبقاتی جامعه را دگرگون کرد



اشی از آندگرگونی اجتماعی پس از انقالب و تحوالت طبقاتی ن

دهیهدورازمتمایزراآنبایدکهشدآغازمااجتماعیزندگیدرجدیدییدورهجنگپایانبا•
مناسباترشگستبرای|رامساعدیشرایطجدیدوضعیت.گرفتنظردرانقالبازپساولساله

باهدوراینهایدولت.ساختفراهمکارگرطبقهیودارسرمایهطبقهیرشدودارانهسرمایه
حیایابهکهروندیدادند؛میدانخصوصیبخشگسترشبهمحوربازارهایسیاستاتخاذ

ازسیاریبنظربه.کردکمکآناصلییطبقهدوتقویتنتیجهدرودارانهسرمایهمناسبات
بینصندوقچونجهانینهادهایمنویاتباتطابقدردورهایناصلیهایمؤلفهنظرانصاحب

.گیردمیقرارجهانیبانکوپولالمللی



هایسالدر.آوردواردجدییلطمهسرمایهانباشتبهدارانهسرمایهمناسباتتضعیففرآیند•
درکهانیمیزازترپایینبهآنسطحکهیافتکاهشچنانآنسرمایهانباشتانقالبازپس

انباشتانقالبازپسیدورهدر»رسیدداشت1360یدههینیمهدریابیافزایشازقبلدوران
سرمایهتانباشبهملیناخالصهایهزینهازکوچکتریبخشویافتکاهششدتبهسرمایه

نسبتارانهسخصوصیمصرفایران،جمعیتسریعرشدرغمعلیاثنا،ایندر....یافتتخصیص
.استشدهداشتهنگهثابت



قشر سرمایه دار رانتی 

مقطعایندرگروهییابیقوامدار،سرمایهطبقهیدرونیقشربندیترکیبدرتحولترینمهماما•
گسترشودولتگریتصدیافزایش.نامید«رانتیدارسرمایه»راآنتوانمیکهاستتاریخی
درتنهایدرکهزددامنرافرآیندیطلب،فرصتجویانرانتپدیداریودولتیداریسرمایه
ازتوانمیهککردکمکدارسرمایهطبقهیدروناینوخاستهقشرگیریشکلبهبعدسالهای

پیوندسترشگطریقازتاکندمیسعیعمدتاقشراین.کردیادرانتیدارسرمایهقشرعنوانباآن
هایحمایتکسبواطالعاتیرانتازگیریبهرهدولتی،نهادهاییاهاشخصیتباخود

.اندازدچنگنفتیدرآمدهایبهبیشترهرچهدولتی،زیانباروچندگانه



طبقه ی خرده بورژوای پس از انقالب 

لمستقهایفعالیتاندازیراهبرایشدهایجادتسهیالتانقالب،ازپسیاولیهدوراندر•
این.انجامیداالییکخردهتولیدگسترشبهنفتبهاتکابدوناقتصادسیاستاتخاذواقتصادی
برابردراینبنابر.زدمیلطمهآنبهوداشتقرارتولیددارانهسرمایهمناسباتمقابلدروضعیت
درطبقهنای.شدموجبرابورژواخردهیطبقهتقویتکارگر،ودارسرمایهطبقهیدوتضعیف

یبقهطاینازپیشکهصورتیدرشد؛کشوراجتماعییطبقهبزرگترین1390دههیمیانه
بسیاررشداز1385الی1395یدههدوطولدربورژوزخردهطبقهداشتراجایگاهاینکارگر
.شدبرخوردارباالیی



طبقه ی کارگر پس از انقالب

اماندریزنراکارگرطبقهگرفت،انقالبیپساشرایطدرراتولیدیعرصهدامانکهایلطمه•
لطمهطبقاتسایرهمچوننیزکارگرطبقهبهانقالبازپسدورهیدرتولیدتضعیف.نگذاشت

سایرانمیدرآنسهمونکردتجربهراچشمگیریافزایشمدتایندرکارگرطبقه.کردوارد
.یافتکاهششدتبهطبقات

یروهای فعال تحمیل جنگ بالضروره ن. جنگ بسیاری از کارخانه ها را غیر فعال و یا کم فعال کرد•
نها افزود اقدامی که به اعتبار اجتماعی آ. و یا بالقوه ی کارگری را روانه ی میدان های جنگ کرد

. و نقش این طبقه را در نجات کشور پررنگ کرد



طبقه متوسط بعد از انقالب

در.افتیتغییرمحدودیشکلبهکارگریطبقهبرایشرایط1380یدههدومنیمههایسالدر•
بهزمانهموشدبرخوردارپایینیرشدمیانگینازطبقهاینقبل،دورهیبرخالفها،سالاین

دورهایندرسازیخصوصیروندگسترش.شدافزودهاندکیتنهاطبقاتسایرمیاندرآنسهم
باکارگریطبقهخصوصیبخشقشرافزایشقبلیروندوافزودخصوصیهایبنگاهسهمبه

.یافتتداومترآرامآهنگی



طبقه متوسط بعد از انقالب

تسریعبانقالازپسهایسالدررامتوسطیطبقهگسترشفرآینددولتیگریتصدیرشد•
رادرصدی8/22باالییساالنهافزایشمیانگینانقالبازپساولیدههدرطبقهاین.کرد

.افتیچشمگیرافزایششاغالنسایرمیاندرهمطبقهاینسهممدت،همیندر.کردتجربه
طبقهشدنیمحجبرایالزمبالقوهنیرویتقویتبهروستاوشهرمیانشدهایجاداجتماعیتحرک

بردمیباالراآنظرفیتوکردمیکمکمتوسطی



کارکنانبرلتیدوسیاسیاجراییکارگزارانیغلبهباکهبوددولتیمتوسطیطبقهاینواقعدر•
سیاسیکارگزارانتعداد،1395و1350هایسالمیان»یافتگستردهرشدخصوصیبخش
مربوطافزایشاینازنفر811000حداقل.(درصد153)شدزیادنفرمیلیون1/12اسالمیدولت

.«بودبسیجومسلحنیروهایبه



نتیجه گیری

زیرنموداردرتوانمیرا1390الی1335هایسالطولدراجتماعیطبقاتتحوالتکلیروند•
هخردیطبقهوکارگریطبقهدومدتایندر.استمشخصنموداردرکهگونههمان.دید

.اندداشتهیمشابهنسبتارشدآهنگودادهاختصاصخودبهراشاغالنازسهمبیشترینبورژواز
درشسرعتوحجملحاظبهمتوسطىطبقهودارسرمایهیطبقهدو1395تا1335یدههدر

بهتاگیرندمیاصلهفهمازمتوسططبقهبیشتررشدباتدریجبهامادارند؛ایمشابهتقریباوضعیت
.رسندمی1390سالیگستردهشکاف



حولتروند.استداشتهجایطبقاتسایرفرازبربورژوازیخردهیطبقهسالهااینتمامدر•
وزنهموارهآندرکهاستبودهایگونهبه1390الى1335میانهایسالدرطبقاتیساختار

باالبسیار،هیافتتوسعهکمترورانتیکشورهاییعمدههمچونطبقات،سایرمیاندرطبقهاین
بقهطبرایآنمشابهازکارگرطبقهاعضایتعدادکهاست1350یدههیمیانهدرتنها.استبوده

گیرد؛میپیشیبورژوازیخردهی



درنانکارکنظرازایرانداخلیبازرگانیبخشچرا:شودمیطرحزمینهایندرمناسبیسؤال•
هببخشاینکارکنانتعدادشده،برابردو1350-85هایسالفاصلهدرکشورجمعیتکهحالی
(1392:8۷3رزاقی،).«است؟یافتهافزایشبرابر6ازبیش

بخشواست؛نهفتهماجامعهدرمصرفالگویشگرفتغییردرمسألهپاسخازمهمیبخش•
یمه،بترخیص،حمل،مختلفمراحلدرکشوردرتوزیعنظامساختارتحولعدمدردیگری

بهسبتناقتصادیهایبخشاینسودآوریدلیلبه.گرددمیبازخردوعمدهتوزیعنگهداری،
.استشدهانباشتهآندردلیلبیهنگفتیهایسرمایهتولیدی،بخش



ساختارازدیگریسیماینوشتهایندربررسیموردهایسالبرایاجتماعیطبقاتسهمالگوی•
1390الى1335هایسالطولدردهدمینشاننمودارکهگونههمان.دهدمینشانراطبقاتی

خردهبقهیطوکارگرطبقهسهمازآندرکهاستبودهایگونهبهطبقاتیساختارتحولروند
اندکینیزدارهسرمایطبقهیسهممیانایندر.استشدهکاستهمتوسططبقهسودبهعمدتابورژوا
بقهطرابورژواخردهطبقهیوکارگریطبقهسهمکاهشاصلیبخشامااست،شدهافزوده

.استدادهاختصاصخودبهمتوسط



یطبقهدرونیقشربندیکهاستشومییپدیدهرانتیدارسرمایهیابیقواموگیریشکل•
قشرهایایرسباقشراینمشترکوجه.استساختهمتأثرراجامعهطبقاتیساختارودارسرمایه

قشرایناامست؛سودحداکثریکسبآنهاجملگیاولاولویتکهاستآندردارسرمایهطبقه
کیفیومیکگسترشوسایرینباناقصکمدسترقابتدرنهراسودکسبطریقنوخاسته

کمترقشراینفعالیت.داندمیرانتکسبراهازسودبرابریچندافزایشدربلکهخودتولید
.دهدمیتنزلطبقهاینقشرهایسایرمیاندرراتولیدیانگیزهحتیواستمولد



جدول های پایه

اینمختلفهایدادهوایرانآمارمرکزهایسرشماریمجموعهنتایجازهاجدولاینهایداده•
ایندرشدهدادهتعاریفاساسبرومختلف،هایسالدرنفوسوجمعیتوضعیتبرایمرکز
.استشدهمحاسبهچهارگانهطبقاتبراینوشته





1335ساختار طبقاتی 



1345ساختار طبقات در سال 



1345ساختار طبقاتی سال 
















